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Raport o hormonach

Woda dobra na urodę

Hormony wywierają ogromny wpływ na
organizm. Odgrywają zasadniczą rolę

Hydroterapia to jeden z najpopularniejszych

zarówno we wzroście, jak i trawieniu czy

zabiegów oferowanych w gabinetach odnowy
biologicznej. Relaksuje, pomaga pokonać stres

aktywności seksualnej.

i pozbawia cellulitu.
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SŁUPSKIE
EGZAMINY PO NOWEMU

Przemoc
w autobusie
Dusili, kopali, przycinali drzwiami rękę - tak według świadków i ofiary
wyglądała kontrola biletów w wykonaniu trzech pracowników słupskiego
Arsenu. Tymczasem szef firmy twierdzi, że to kontroler został pobity.
Do bijatyki doszło w autobusie linii
nr 8. - Jechałem bez ważnego biletu
- przyznaje 20-letni słupszczanin
- Na trasie była kontrola. Kontrolerzy
zachowywali się agresywnie, bo nie
chciałem dać im do ręki swojego bile
tu. Jeden z nich wyzywał mnie. Ale
podałem im swoje dane personalne
i wypisali mi mandat.
Na tym się jednak nie skończyło.
- Chciałem wysiąść na przystanku
na żądanie, ale kontrolerzy mnie nie
wypuścili - opowiada. - Przycisnęli
mnie do drzwi, zaczęli dusić, wykrę
cać rękę. Jeden z nich mnie kopnął.
Na przystanku w końcu wypchnęli
mnie z autobusu, wysiedli za mną,
a potem przewrócili i zaczęli kopać.
Podarli mi kurtkę i cały czas się od
grażali. Nic nie upoważniało ich
do użycia siły. Nic ich nie usprawiedli
wia. Nie wykluczam, że o sprawie po
informuję policję.

Pierwszy dzień egzaminów na prawo jazdy według nowych zasad był
sądnym dniem dla słupskich kursantów. Z kilkudziesięciu egzamino
wanych wczoraj udało się zdać tylko garstce. Reszta o prawie jazdy
może na razie tylko pomarzyć. - To cena, jaką płacą ci, którym przy
szło zmierzyć się z nowymi przepisami na samym początku - mówi
Zbigniew Wiczkowski, pełniący obowiązki dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.
A zmieniło się wiele. Teraz trzeba parkować w mieście, orientować
się, jak sprawdzić płyny w samochodzie, ocenić jego ogólny stan
techniczny oraz - jak zwykle - pokonać wielki stres.
WIĘCEJ NA STR. 3

WYŚLIZGANI NA ULICY

Budżetowe targi

Świadkowie widzieli
Do naszej redakcji przyszli też
świadkowie bijatyki. Potwierdzają, że
kontrolerzy byli wyjątkowo agresywni.
- Jechałam z ośmioletnią wnuczką
i byłam przerażona - mówi Alina ze
Słupska. - Oni dusili tego chłopaka,
kopali, wkładali mu rękę między
drzwi, cały czas go szarpali. Sama
nawet chciałam skasować bilet
za niego, żeby dali mu spokój. Póź
niej, jak wyszedł z autobusu, kontro
lerzy przewrócili go i tłukli. Nie wiem,
jak mogło dojść do takiej sytuacji. Mo
ja wnuczka boi się teraz wchodzić
do autobusów.
Rzecznik MZK Marcin Grzybiński
potwierdza, że doszło do takiego in
cydentu. - Był u nas chłopak i złożył
skargę - wyjaśnia. - Nie chcę jednak
komentować tego zdarzenia. Jeżeli
zarzuty chłopaka się potwierdzą,
na pewno wyciągniemy konsekwen
cje. Jego ojciec zapowiedział, że
przeciwko kontrolerom wniesie spra
wę do sądu.
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Kontrolerzy powinni być wobec pasażerów uprzejmi i muszą zachowywać się kulturalnie. Żadna przemoc nie
wchodzi w grę. Większość o tym pamięta, jednak - jak świadczy o tym opisany przypadek - nie wszyscy.

Jeden na trzech
Tymczasem szef firmy zatrudnia
jącej kontrolerów twierdzi, że to jego
pracownik został pobity. - Leży te
raz w szpitalu z podejrzeniem
wstrząsu mózgu - mówi Kazimierz
Piechociński. - Z zeznań moich pra
cowników wynika, że to pasażer za
chowywał się agresywnie. Zajmę się
na pewno wyjaśnieniem sprawy. Do

piero wtedy podejmę decyzję, co
zrobić.
Temu zaprzecza jednak nasz
czytelnik. - Jak mogłem kogoś po
bić, skoro ich było trzech, a ja jeden
- pyta. - W życiu bym sobie nie po
radził. Poza tym, gdyby rzeczywi
ście był pobity, to policja wezwałaby
pogotowie. A tego nie zrobiła. Jaką
mam pewność, że ten człowiek póź
niej znów się z kimś nie pobił?

CO MOZĘ KONTROLER
w żadnym wypadku nie może używać siły wobec pasażerów
jest zobowiązany do uprzejmego i kulturalnego zachowania
ma prawo żądać okazania biletu przez pasażera oraz dokumentu uprawniające
go do zniżki lub jazdy bezpłatnej
nie może legitymować kontrolowanych osób, ale ma prawo zażądać od pasaże
ra okazania dokumentu tożsamości

w przypadku odmowy okazania dokumentu kontroler ma prawo skorzystać
z pomocy policjantów
może poprosić kierowcę o zamknięcie drzwi autobusu i wezwać na miejsce po
licję
reklamacje dotyczące pracy kontrolerów przyjmowane są w siedzibie firmy kon
trolującej oraz w bazie MZK

W polskim Sejmie kłócą się o budżet, to i w Słupsku można. Radny
Bogusław Dobkowski twierdzi, że został oszukany przez władze mia
sta. Poparł projekt miejskiej uchwały budżetowej w zamian
za obietnicę wyremontowania ulicy Zaborowskiej. Okazało się jednak,
że na razie nic z tego. - Czujemy się oszukani i żądamy od prezyden
ta wyjaśnień - mówi Dobkowski, który jest jednocześnie
wiceprezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz. - Okazuje się, że
głosowaliśmy za budżetem, ale zostaliśmy wprowadzeni w błąd.
WIĘCEJ NA STR. 5

Zerwą umowę z Arsenem?
- Nasi funkcjonariusze zostali we
zwani, żeby potwierdzić dane osobo
we pasażera - wyjaśnia Emilia Ada
miec, rzecznik prasowy słupskiej poli
cji. - Z raportu wynika, że nie miał
ważnego biletu i obie strony zacho
wywały się agresywnie. Jeśli rzeczy
wiście pasażer został pobity, może
zgłosić to do nas lub wnieść sprawę
do sądu. Żadna skarga do nas nie
wpłynęła. Kontrolerom nie wolno uży
wać siły. Jeśli chcieli go zatrzymać,
mogli zamknąć drzwi autobusu. Nie
mieli prawa nikogo szarpać, jeśli
do tego rzeczywiście doszło.
Marcin Grzybiński powiedział, że
jeśli po ewentualnym wniesieniu
sprawy przez ofiarę sąd uzna kontro
lerów za winnych, MZK nie wyklucza
zerwania współpracy z firmą Arsen.
- Wszystko na bieżąco będziemy wy
jaśniać - dodaje rzecznik spółki.
ELŻBIETA LANGE
elzbieta.lange@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 28
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W LĘBORKU SIĘ UDAŁO

Za darmo do przedszkola
A jednak można! W lęborskim Przedszkolu nr 2 trzydzieścioro dzie
ci za darmo spędza pięć godzin zagwarantowanych przez ustawę
oświatową. Dzieci są pod opieką, ale nie korzystają z posiłków.
W mało którym mieście prawo do darmowej opieki przedszkolnej
jest realizowane w praktyce, bo placówki bronią się przed tym
wskazując, że nie mają miejsc nawet dla dzieci, których rodzice
płacą.
Urzędnicy z lęborskiego ratusza zapewniają, że - jeśli będzie taka
potrzeba zgłoszona przez rodziców - istnieje możliwość utworzenia
kolejnej grupy przedszkolnej tego rodzaju.
WIĘCEJ NA STR. 8
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OLEJ OPAŁOWY
WĘGIEL W WORKACH
NA TELEFON
(059) 842 99 40, 0602 498 827
(059) 846 25 70, (059) 845 59 36
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Zdążymy wysłać życzenia na czas!
Już 18 stycznia, środa
z okazji

Dnia Babci i Dziadka

specjalnie dla czytelników „Głosu Pomorza”
piękna kartka okolicznościowa
18206SLSB_C
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LUDZIE, FAKTY, OPINIE
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LICZBA DNIA

„Pan marszałek Marek Jurek
w moim przekonaniu został
^ ^ zgwałcony przez własne środowisko
polityczne. ”

2 tysiące funtów
czyli ok. 11 tys. zł. zaoferuje rząd brytyjski niedoszłym azylantom, jeśli dobrowolnie powrócą
tam, skąd przybyli. Obliczono, że gdyby z oferty skorzystało ok. 1 tys. ludzi, udałoby się zaoszczę
dzić na kosztach deportacji ok. 10 min funtów. Oprócz 2 tys. funtów niedoszli azylanci byliby
uprawnieni do otrzymania pakietu pomocy rzeczowej o łącznej wartości 1 tys. funtów, opracowa
nego z myślą o dopomożeniu w pokryciu kosztów nauki, szkolenia lub otwarcia małej firmy. 500
funtów powracający do swoich krajów otrzymaliby z chwilą wejścia na pokład samolotu, a resztę
w kraju pochodzenia po powrocie.
(wp.pl)

Bronisław Komorowski z Platformy Obywatelskiej tak skomentował postępowanie marszałka Sejmu,
który w czwartek stwierdził, że będzie prowadził obrady przez cały dzień, potem tych obrad nie było, a
ponadto nie pozwolił na posiedzenie żadnej komisji.

PULS DNIA

Samo-PiS i PSL

Fulla popularniejsza od Barbie

firm wynikające z obrotu towarami niewiadomego pochodzenia sięgają
setek milionów dolarów rocznie.
Nielegalnym towarem han
dluje się głównie na bazarach
i targowiskach. Prawie 13
proc. Polaków przyznaje się
do kupowania papierosów i al
koholu pochodzących z prze
mytu lub nieppsiadających
znaku akcyzy - wynika z ba
dań firmy Pentor Research In
ternational. W województwach
podlaskim i warmińsko-mazur
skim ten odsetek jest dużo
wyższy - lewe używki kupuje
tam co trzecia badana osoba.
Co piąty badany zaopatruje się
w podrabianą odzież, buty, pi
rackie kasety i płyty CD. Po
nad 4 proc. Polaków kupiło
kradzione telefony komórko
we, a 6 proc. inny sprzęt elek
troniczny.
Najdotkliwiej czarny rynek
uderza w producentów płyt
z muzyką (CD i DVD), gier
i oprogramowania komputero
wego. W 2004 roku działania
piratów naraziły ich na stratę
w wysokości 36 min dolarów,
rok wcześniej — 34 min dola
rów. Producenci filmów na ka
setach wideo i płytach DVD

NA GORĄCO
Czym kierujesz się kupując jakiś pro
dukt: ceną, marką czy jakością?

Małgorzata
Szustkiewicz

i Fulla-nauczycielka. Oba zawody
uznawane są za stosowne dla ko
biet.
(PAP)
FOTORZEPA

ZDZIWIENIA

- Po pierw
sze, zależy, co
kupuję. Po dru
gie, tak napraw
dę
chyba
wszystkim tylko
w odpowiedniej kolejności. Naj
pierw patrzę na jakość, potem
firmę, a następnie cenę. Nie ku
puję produktów firmy, której nie
znam.

które zwierzęta próbowały ze
pchnąć martwego słonika z au
tostrady. Ruch samochodowy
w obu kierunkach został całko
wicie sparaliżowany. Ostatecz
nie strażnicy leśni spędzili słonie
z jezdni, strzelając do nich z wia
trówek.
(PAP)

1,8 %

Czy dłuższe wakacje
to dobry pomysł?
26,7 %

Głosuj na www.glos-pomorza
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stracili w 2004 roku 30 min do
larów.
Wystarczy kupić piracką pły
tę, nielegalne oprogramowanie
czy papierosy bez polskiej ak
cyzy, by wpaść w tarapaty. Pol
skie prawo przewiduje surowe
kary nie tylko za produkowanie
i handel pirackimi towarami, ale
również za ich posiadanie.
Za produkcję podróbek, np. płyt
audio i wideo, markowej odzie

Paweł
Błaszczukiewicz
- Kieruję się
marką i jako
ścią.
Powiem
wprost: nie stać
mnie na kupo
wanie tanich bu
bli, które za chwilę się zniszczą
lub popsują. Wolę inwestować
w porządne, sprawdzone rzeczy,
a to, niestety, wiąże się też z od
powiednią ceną.
Not. (iws)

© 2005.06.14 KRT/Bulls

ży, alkoholu, a także za świado
me kupowanie, przechowywa
nie czy pomoc w sprzedaży
grozi grzywna, ograniczenie
wolności lub pozbawienie wol
ności do lat 2. A jeżeli taką pro
dukcją ktoś kieruje lub uczynił
z tego stałą działalność prze
stępczą, podlega karze pozba
wienia wolności do lat 3.
(wp.pl)
Źródło: „Gazeta Prawna”
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M Czytelnik z Darłowa:
- Z uwagą śledzę wszystkie
występy naszego najlepszego
skoczka Adama Małysza i jest
mi niezmiernie przykro, że co
raz więcej kibiców odwraca się
od niego. Faktycznie, Adam nie
skacze ostatnio najlepiej, ale
czy to jest powód, żeby od razu
go mieszać z błotem? Małysz
zrobił dla kraju już naprawdę
dużo i trzeba mieć nadzieję, że
w jego ślady pójdą inni. Nieste
ty, niezbyt to im wychodzi. I to
jest moim zdaniem poważny
powód do zmartwień.
(nag)
■ Krystyna z Koszalina:
- Skrócony rok szkolny to so
cjalistyczna propaganda
sukcesu. Niech rząd nie mówi,
że coś skrócił, bo tak naprawdę
chce tylko wrócić do poprzed
niego stanu. Ekipa Leszka
Millera wymyśliła sobie, że
kończący się do tej pory mię
dzy 23 a 25 czerwca rok
szkolny ma trwać do 30 czerw
ca. Ekipa Kazimierza
Marcinkiewicza zapowiada, że
rok szkolny będzie krótszy, ale
faktycznie wcale nie będzie, bo
rząd chce jedynie wrócić
do starego kalendarza.

OGŁOSZENIA
EKSPRESOWE
SPRZEDAM fiata uno 1,0 (2000),
czerwony, 6.500, tel. 0-693-600-133.
----------------------------------------------------- r----------
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SPRZEDAM mitshubishi pajero 1991
2,5TD 7-osobowy. 513980734.
---------------------------------------------------------------
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OGRZEWANIA niezależne "Webasto".
Montaż - serwis. Koszalin, Przemysłowa
8, 094/341-75-44.

ekonomista
z Centrum im. Adam Smitha
- Dlaczego Polacy kupują na czar
nym rynku?
- Odpowiedź jest bardzo
prosta - bo jest taniej.
- Jak można ten proceder ukró
cić?
- Ten proceder absolutnie
nie powinien mieć miejsca.
Niestety, w Polsce wciąż do
chodzi do sytuacji, kiedy ła
mane są prawa własności,
szczególnie własności inte
lektualnej. Weźmy na przy
kład producentów i wydaw
ców płyt, którzy wręcz żąda
ją, by państwo skutecznie
ograniczało piractwo. Nieste
ty, nawet jeśli rząd weźmie
się ostro do roboty, to czarny
rynek wciąż będzie istniał, bo
ceny płyt, czy też innych pro

BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ
W KOSZALINIE:
7Ś-G04 Koszalin, ul. Mickiewicza 24
e-mail: bo@glos-pomorza.pl

tel. 059 848 81 03

Biuro Ogłoszeń -w godz. 8-17.
tel./fax 094 347 35 15/13/12,34735 11.

Biuro Reklamy
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19
telefax 059 848 81 07

Biuro Reklamy - tel. 094 347 35 10,
347 35 03/04/05/14, tel./fax 094 347 35 06/07.
W SŁUPSKU:
Biuro Ogłoszeń - w godz. 8-16.
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19

Biuro Ogłoszeń - w godz. 8-16.
76-200 Słupsk, al. Sienkiewicza 20
telefax 059 842 66 08.

DRUK:
KEMA Sp. z o.o. w Szczecinie
ul. Pomorska 86

09437/A

POKÓJ 0-69-64-94-958.
--------------

duktów wca
le nie pójdą
w dół.
- Dlaczego?
- Bo z pi
ractwem wal
czy się od po
czątku
lat
dziewięćdzie
siątych i mi
mo częściowego zmniejsze
nia czarnego rynku, oryginal
ne produkty wcale nie stały
się tańsze. Nie ma zatem żad
nego impulsu, żeby je kupo
wać. Musimy pamiętać, że je
steśmy społeczeństwem sto
sunkowo biednym i wielu
z nas nie rozumie, na czym
polega ochrona własności in
telektualnej. Każdy natomiast
rozumie,
że
kupuje coś
za jedną piątą rzeczywistej
ceny.
Rozmawiał:
RAFAŁ NAGÓRSKI

Fot. PRZEMYSŁAW GRYŃ

Redaktorzy prowadzący

W. Czytelnik z Koszalina:
- Straciłem szacunek dla Jaro
sława Kaczyńskiego i polityków
Prawa i Sprawiedliwości
po tym, jak zrobili z Sejmu swój
prywatny folwark. Widocznie
bardzo dobrze czują się upra
wiając różne polityczne gierki,
debatując i spotykając się
z przedstawicielami rozmaitych
partii. Wychodzi im to zdecydo
wanie lepiej niż rządzenie
krajem.

---------------------------------------------------------------

ROBERT GWIAZDOWSKI
Najpierw
patrzę na mar
kę. Moim zda
niem firma łączy
się także z jako
ścią.
Dobra
marka znaczy dobra jakość. Ja
wolę kupić drożej, mniej, ale
za to znanej firmy i jakości.

tel. 094 347 35 35

[

Rafał
Wachowski

PYTANIE TYGODNIA
nie wiem

Szacunkowy odsetek amerykańskich filmów sprzedawanych
w Chinach, które zostały nielegalnie skopiowane
oraz straty producentów:

ROZMOWA DNIA

Słonie w żałobie zablokowały autostradę
Trzydzieści słoni zablokowało
autostradę Mombasa - Nairobi.
Zwierzęta nie chciały odejść
z miejsca, w którym autobus za
bił młodego słonia, przechodzą
cego przez autostradę.
Po wypadku stado podbiegło
do autobusu, groźnie trąbiąc, ale
nie robiąc nikomu krzywdy. Nie-

Piractwo filmów w Chinach
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Lalka o imieniu Fulla, która ma
różowy dywanik modlitewny i nosi
osłaniający całą postać czador,
sprzedaje się w Kairze lepiej niż
Barbie, bo uosabia wartości muzuł
mańskie.
- Jest uczciwa, kochająca i tro
skliwa; szanuje ojca i matkę - mówi
0 lalce jeden z menedżerów odpo
wiedzialnych za promocję zabawki.
Sprzedawca w kairskim sklepie pod
kreśla zaś, że zgodnie z obyczajem,
Fulla nosi strój zasłaniający nogi
1 ramiona.
Na potrzeby rynku egipskiego
garderoba lalki ma być poszerzona
o dżinsy i popularną wśród młodych
kobiet kolorową chustę na głowę.
Planowana jest także Fulla-lekarka

i DVD - te produkty sprzedają się na czarnym rynku w Polsce. Straty

rj-

A TO CIEKAWE

Papierosy, alkohol, oprogramowanie komputerowe, płyty kompaktowe

HCM

No i się wyjaśniło. Nie wszystko,
za dużo chciała, inni, że premier
ale jak mówi lider Samoobrony An Marcinkiewicz Ligi w rządzie nie
drzej Lepper „słońce współ
chciał. Jeszcze inni, że
pracy dla utworzenia stabil
chciał, z tym że to prezes
nej większości w Sejmie jest
PiS Jarosław Kaczyński ma
coraz bardziej wyraźne”.
chcieć, a nie prezes Rady
W czwartek późnym wieczo
Ministrów, inni - w tym sam
rem posłowie rządu i opozy
Roman Giertych - że to
cji ogłosili koniec parlamen
LPR nie chciała. Tak czy
tarnego kryzysu. Marek Ju
inaczej Liga ogłosiła się
rek zostaje na stanowisku p£i
konstruktywną opozycją
marszałka Sejmu, w sobotę HLkJk.
i innej roli (przynajmniej
Sejm przeczyta budżet pańWojciech
na razie) dla siebie nie wi
stwa po raz drugi, a przegłoSibilski
dzi. Platforma Obywatel
suje go 24 stycznia. Innymi
ska, którą PiS zdaniem
słowy zawarto kompromis dla dobra działaczy PO oszukał po raz trzeci,
Polski. Ale z tego kompromisu wyła do tego rządu już na pewno nie wej
nia się kolejna zagadka - kto tak na dzie, bo tylko do trzech razy sztuka.
prawdę 24 stycznia będzie rządził SLD od początku tej kadencji Sejmu
Polską? PiS? Na pewno. PSL - nie jest na aucie i nikt go poważnie nie
wykluczone, gdyż prezes Pawlak nie traktuje. Z sejmowej arytmetyki wy
ukrywa, że jego partii złożono propo chodzi na to, że PiS padł ofiarą wła
zycję wejścia do rządu. Samoobro snego sukcesu, bo musi dogadywać
na? Andrzej Lepper jest poetycko ta się z mniejszością, zaś prawdziwym
jemniczy, ale skoro już kilka tygodni zwycięzcą tych wyborów może być
temu od „odpowiedzialności za kraj” partia Leppera (o czym już kiedyś pi
się nie odżegnywał a nawet się jej
sałem) i dość nieoczekiwanie dla
dla swojej partii domagał, to znaczy wszystkich PSL. Ile taki układ będzie
wciąż jest zainteresowany, a rozmo kosztował PiS? Pewnie sporo, bo ani
wy jak słychać trwają. LPR z nowej
Samoobrona, ani PSL tanio swojej
koalicji wypadła. Jedni mówią, że skóry nie sprzedadzą.

Czarny rynek kwitnie

Fot. ARCHIWUM

------------- ;-----------------■—-
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Gra o zwycięstwo
Koszykarze Energi Czarnych Słupsk wal
czą z Anwilem Włocławek o zachowanie
trzeciego miejsca w tabeli.

redakcja.@glos-pomorza.pl

Dudek Pomorski

Małysz, Jędrzejczak i Korzeniowski

Jerzy Dudek w swojej książce „Uwierzyć
w siebie” często wspomina o ludziach
związanych z Pomorzem.

Najpopularniejsze polskie dyscypliny, najpopular
niejsi sportowcy.

Nowe egzaminy na prawo jazdy nie są jednak takie łatwe

^

Rzeź na placu i w mieście
Pierwsi kursanci ze Słupska, zdający egzamin na prawo jazdy według nowych zasad, polegli z kretesem. Na 35 osób zaliczyło wczoraj
zaledwie sześć. Jak się okazało, diabeł tkwi w szczegółach.
Nowe przepisy dotyczące egza
minowania kierowców obowiązują
od 10 stycznia. - Rozpoczęliśmy
jednak dopiero od wczoraj, ponie
waż egzaminatorzy przechodzili
szkolenie - mówi Zbigniew Wiczkowski, pełniący obowiązki dyrekto
ra WORD w Słupsku. - W tym cza
sie
szukaliśmy
odpowiednich
miejsc, w których można bezpiecz
nie wykonywać manewry w ruchu
ulicznym.
Na placu manewrowym w Słup
sku znajdują się obecnie tylko dwa
stanowiska (wcześniej cztery). Liczba
kursantów, którzy będą mogli zdawać
egzamin, spadła z kilkunastu przypa
dających na jednego egzaminatora
do zaledwie dziesięciu. Wszystko
przez dłuższy czas testowania umie
jętności jazdy samochodem.
Podczas części na placu pierwsi
kursanci zapominali, jak poprawnie
ocenić stan auta i sprawdzić poziom
płynów. — Jak może pan sprawdzić
działanie świateł siedząc w samocho
dzie? - kręcił głową egzaminator. Ze

stresowany chłopak tylko wzruszył ra
mionami.
Z tego powodu już od samego ra
na kilka osób musiało odejść z kwit
kiem. Na 35 osób, które wczoraj zda
wały egzamin, powiodło się zaledwie
sześciu. 15 osób popełniło błędy już
na placu manewrowym, a kolejnych
14 podczas jazdy po mieście.
- W nowych przepisach najgorsze
jest to, że w przypadku małej wpadki
egzamin jest kontynuowany - mówi
Wiczkowski. - Nawet, gdy w mieście
zrobimy Wszystko dobrze, a na placu
źle sprawdzimy olej, egzamin zosta
nie oblany dopiero po odbyciu jazdy.
Ten wynik oznacza jedno.
Za zmiany płacą ci, którzy muszą
zdawać w okresie przejściowym i nie
uczyli się według nowych zasad.
- Uważam jednak, że pełny obraz bę
dziemy mieli dopiero wtedy, gdy
na egzamin przyjdą ludzie szkoleni
po nowemu - dodaje Wiczkowski.
MARCIN KLINKOSZ
marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 22

MARCIN SAWISZ
- Jeszcze jestem
przed egzaminem,
ale myślę, że jest ła
twiejszy. Przede
wszystkim mniej
kręcenia na placu.
Z drugiej strony
strasznie długo te
raz to wszystko
trwa. Jestem
czwarty na liście, a czekam już po
nad półtorej godziny. Zobaczymy, jak
będzie wyglądało parkowanie w mieście.
Przyznam, że na kursach nie było zbyt
wiele czasu na trenowanie tych manew
rów.

MARIUSZ BEJNAROWICZ
- Niestety, nie uda
ło mi się zdać.
Wszystkie manew
ry na placu
i w' mieście zrobi
łem dobrze.
Uważam, że
pod tym względem
egzamin jest
na pewno łatwiej
szy. Niestety, poległem na oględzinach
samochodu i sprawdzeniu stanu pły nów
w silniku. Przy następnym podejściu bę
dę znał samochód jak własną kieszeń.

EGZAMINIE
■ mniej „kręcenia kółkiem” na placu, część egzaminu w ruchu miej
skim powinna trwać co najmniej 40 minut
m w zakresie egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B, za
miast parkowania (prostopadłe, równoległe) na placu manewrowym,
manewry będą wykonywane w ruchu drogowym
. I\la placu czeka nas sprawdzanie poziomu oleju, płynu hamulcowego,
płynu w spryskiwaczu, jazda pod górkę i po łuku
Wczoraj po raz pierwszy w Słupsku zdawano nowy egzamin na prawo jazdy. Na 35 osób zdało zaledwie sześć.

Wyniki liczenia wiernych

Środkowopomorskie wraca do gry?

Mniej wiernych

Lepper doda nam województwo

Coraz mniej wiernych chodzi na msze
święte - takie wnioski przyniosło niedaw
ne liczenie wiernych.
Powszechny spis wiernych odbył
się w niedzielę, 20 listopada. Tego
dnia na terenie całego kraju mini
stranci policzyli wszystkich uczestni
ków nabożeństw. Spisali też tych, któ
rzy przystąpili wówczas do komunii
świętej.
Teraz diecezje powoli kończą li
czenie i wkrótce uzyskane w ten spo
sób dane przekażą do Warszawy.
Swoje wyniki ujawniła nam diecezja
koszalińsko-kołobrzeska, obejmująca
również region słupski. Okazuje się,
że w wyznaczoną niedzielę do diece
zjalnych kościołów przyszło 226 ty
sięcy osób (z 850 tysięcy wiernych).
Oznacza to, że we mszach świętych
wzięło udział zaledwie nieco po
nad 25 procent katolików. W ubie
głym roku frekwencja była ciut lepsza
i przekroczyła 26 procent. Z tych, co
byli na mszach, do komunii przystąpi
ło 10 procent (rok wcześniej: 9,6
proc.).
Identycznie jak rok temu wypadł
podział na mężczyzn i kobiet. Zdecy
dowanie chętniej do kościołów w nie
dziele chodzą panie: przyszło ich aż
16 procent. Panów było znacznie
mniej, bo 9 procent. Mężczyźni nie
palą się za to do przyjmowania komu
nii: 20 listopada na ten krok zdecydo
wało się tylko 2,7 proc. z nich.
Uzyskane w listopadzie wyniki zo
stały podzielone na poszczególne de
kanaty, czyli jednostki organizacyjne
diecezji obejmujące swoim zasięgiem
około 10 parafii.
Z listopadowego liczenia wynika,
że w niewielkim stopniu, ale systema
tycznie spada liczba mieszkańców
uczestniczących w mszach. Za to
z roku na rok jest coraz więcej tych,
którzy decydują się na przyjęcie ko
munii.
25 procent diecezji koszalińskokołobrzeskiej plasuje ją na siódmym
od końca miejscu pośród 42 wszyst
kich polskich diecezji. Jest to iden
tyczny rezultat jak ten z roku 2004.
PIOTR POLECHOŃSKI

Jeśli Samoobrona wejdzie do rządu,
zażąda utworzenia województwa środkowopomorskiego - poinformowali
przewodniczący Andrzej Lepper i poseł
z Koszalina Jan Łączny.
Andrzej Lepper powiedział Ra
diu Koszalin, że utworzenie woje
wództwa środkowopomorskiego
jest jednym z głównych punktów
programu Samoobrony. Dodał jed
nak, że nowe województwo nie

powstanie od razu. Zdaniem Lep
pera, zmian w podziale admini
stracyjnym kraju nie wyklucza wi
cepremier Ludwik Dorn. Poseł Jan
Łączny powiedział, że obecnie re
gion środkowopomorski jest pomi
jany przy podziale środków,
Poseł PO Krzysztof Zaremba
ze Szczecina powiedział nato
miast, że wejście Samoobrony
do rządu będzie oznaczać po
dział województwa zachodniopo

PROKURATOR CZEKA NA EKSPERTYZĘ

morskiego. Doprowadzi to, jego
zdaniem, do osłabienia całego re
gionu.
Mieszkańcy środkowego Po
morza od początku nie zgadzali
się z nowym podziałem admini
stracyjnym kraju. Złożyli po
nad
140
tysięcy
podpisów
pod obywatelskim projektem
utworzenia województwa środko
wopomorskiego.
(WP.PL)

Były dyrektor PPKS nie poniesie kary

Ireneusz Bijata

Przypomnijmy.
Firma
przewozowa Nord Express
poskarżyła się Urzędowi
Ochrony Konkurencji i Konsu
mentów na to, że PPKS wyko
rzystuje pozycję monopolisty.
Po kilkumiesięcznym postępo
waniu urząd przyznał rację pry
watnej firmie. Stwierdził m.in., że
PPKS zaniżał ceny i nawet o sto
procent zwiększał liczbę kursów
na trasach obsługiwanych
przez Nord Express.
Za te praktyki ma
zapłacić kilkana
ście tysięcy zło
tych kary. Po
za tym właściciele
Nord
Expressu
zapowia
dają wy
stąpienie
na drogę
sądową

;
;
:

I

Tomasz T. wrócił do pracy w słup
skiej Straży Miejskiej. Nadal ciąży
na nim zarzut udziału w bójce ze
skutkiem śmiertelnym. Dowody wska
zują jednak, że jest niewinny.
Do tragedii doszło 14 maja na parkingu przy ul. Wazów. W grupie osób,
w której znajdował się strażnik miejski
doszło do szamotaniny. 30-letni Ma
riusz Z. upadł. Karetka zabrała go
do szpitala, ale na własną prośbę wy
szedł do domu, gdzie po kilku godzi
nach zmarł. Tomasz T. i jego znajomy
Andrzej B. dostali zarzut pobicia ze
skutkiem śmiertelnym. Andrzej B.

przyznał się do zadania ciosu, straż
nik zapewniał, że nie bił.
Aby ostatecznie potwierdzić lub
wykluczyć winę strażnika, prokurator
wysłał odzież ofiary do Zakładu Me
dycyny Sądowej w Łodzi. Wyniki bę
dą znane za kilkanaście tygodni. Naj
prawdopodobniej jednak strażnik zo
stanie oczyszczony z zarzutów. - Nie
widzę podstaw, aby nie pracował
- mówi Dariusz Iwanowicz z Prokura
tury Rejonowej. - Nie został posta
wiony w stan oskarżenia i może wy
konywać swoje obowiązki.

(krab)

ŚLADEM PUBLIKACJI

Nie zapłaci za złe decyzje
Urząd Wojewódzki nie będzie się doma
gał od byłego dyrektora słupskiego
PKS zwrotu pieniędzy za karę, jaką
firma musi zapłacić za jego niefor
tunne decyzje. Sam PPKS w ogóle
nie chce tego komentować.

Strażnik już pracuje

„Każe nam płacić za informacje”

W związku z artykułem opublikowanym w „Głosie” 23 grudnia 2005 r. pt.
„Każe nam płacić za informacje”, otrzymaliśmy wyjaśnienie od burmistrza
o odszkodowanie. Straty oszacowali
Miastka Romana Ramiona.
na kilkadziesiąt tysięcy złotych.
„Podstawę prawną do pobierania opłat za udostępnianie informacji publicz
nej stanowi art. 55 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu
Tymczasem Ireneusz Bijata dy
blicznej, z którego wynika, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicz
rektorem PPKS już nie jest, ale w ra
nej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 (tj. informacji publicznej, która
mach umowy nadal dostaje pensję ze
nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej), podmiot obowią
starej firmy. Sprawdziliśmy, czy
zany do udostępniania ma ponieść dodatkowe kwoty związane ze wskazanym
za nietrafione decyzje, które dopro
we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia infor
wadziły do strat w firmie, właściciel
macji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę
PPKS, czyli Urząd Wojewódzki, bę
w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
dzie żądał zwrotu pieniędzy, w wyso
Działając na podstawie powyższego przepisu wydałem w dniu 21 paździer
kości przynajmniej kary nałożonej
nika 2002 r. zarządzenie, w którym określiłem wysokość opłat za udostępnianie
przez UOKiK. Okazuje się, że nie.
- Urząd Wojewódzki nie będzie
informacji publicznej nieudostępnianej w BIP. W powyższym zarządzeniu naj
rozstrzygał sporu między dwoma
wyższa opłata wynosi 2 złote, a najniższa - 20 groszy. Jest niewątpliwie sprawą
podmiotami - informuje Anna Dyksińsubiektywną, czy opłaty te są zawyżone. Zważywszy na fakt, że ponad 70 pro
ska, rzecznik wojewody. - Nie planu
cent informacji publicznej urząd publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, za
jemy wyciągać od byłego dyrektora
rządzenie znajduje zastosowanie w niewielkim zakresie.
żadnych konsekwencji. Nigdy tego
Do tej pory nie odnotowałem problemów związanych z realizacją cytowanenie robiliśmy w stosunku do byłych | go wyżej zarządzenia, z jednym wyjątkiem. W sytuacji, gdy w ostatnim czasie
dyrektorów.
urząd został wprost zasypany wnioskami o udzielenie informacji publicznej, po
Czy to znaczy, że dyrektorzy mo
chodzącymi od jednej osoby, która to informacja musiała zostać przekształco
gą czuć się bezkarnie i podejmować
na w formę wskazana we wniosku, zostałem poniekąd „zmuszony”, z uwagi
nawet najgorsze decyzje? - To zbyt
na duży wkład pracy z tym związany, do ustalenia dodatkowej opłaty w wysoko
ści 10,50 zł za jedną godzinę oddelegowanego do tych czynności pracownika.
daleko idąca interpretacja - odpowia
Zarządzenie dotyczące tej materii weszło w życie w dniu 25 listopada 2005 r.
da Dyksińska.
i zgodnie z zasadą, że „prawo nie działa wstecz”, nie dotyczyło wniosków, które
PPKS odwołał się od decyzji
trafiły do urzędu przed tą datą.
UOKiK. - Do czasu otrzymania odpo
wiedzi nie będziemy udzielali infor
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, pozwolę sobie wyrazić pogląd, że wbrew
macji na ten temat - ucina Ilona Sła
państwa zarzutom o „łupieniu” mieszkańców szukających pomocy w ratuszu,
by, rzecznik dyrektora PPKS.
fakt taki nie miał do tej pory miejsca. Jak sądzę, tylko niedoinformowanie niektó
PIOTR KAWAŁEK
rych petentów spowodowało dyskusję na ten temat na łamach Państwa poczyt
nego dziennika.”
pkawalek@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 01 19
ROMAN RAMION, BURMISTRZ MIASTKA
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Przyjaciel zwierząt

Broni swoich jak lew

Minister środowiska Jan Szyszko udowodnił, że ma
dobre serce. Polityk zaapelował do dzieci i dorosłych,
szkół i organizacji pozarządowych o zimowe dokarmia
nie zwierząt w lasach, na polach oraz ptaków w mia
stach.
Minister Szyszko wyjaśnił, że niskie temperatury oraz
gruba, zamarznięta pokrywa śnieżna, utrudniają zwie
rzętom dostęp do pokarmu. - Śmiertelnie niebezpieczne

Prezydent Lech Kaczyński w ogóle nie widzi winy
polityków PiS po ostatnich wydarzeniach w Sejmie.
- Doszło do pewnego kryzysu, zawinionego jednak
w największym stopniu przez opozycję - powiedział pre
zydent.
Dla Kaczyńskiego „niewątpliwym problemem w Pol
sce jest prawda”. Wydaje się, że monopol na prawdę,
o jaką chodzi prezydentowi, ma tylko jedna strona.
- Jeżeli wczoraj padła jasna propozycja kontynuowania
rozmów między PiS a PO, a później się dowiadujemy,
że Platforma została oszukana, to to jest bardzo złe
- dodał. Wychodzi na to, że całe zło tkwi w Platformie.

dla zwierząt są opady deszczu i następujące po nich dni
chłodne, które wyziębiają organizm. Przy tak zmiennej
pogodzie warto dokarmiać zwierzęta aż do pierwszych
dni przedwiośnia - napisał.

CHWALIMY

Prawicowo-chłopskie trójprzymierze

PiS montuje
egzotyczną koalicję

Stan Szarona
krytyczny, ale stabilny

Andrzej Lepper mówi, że jest już „małym paluszkiem w rządzie”. Także PSL otrzymało
FOTORZEPA

propozycję tworzenia koalicji z PiS. Do coraz realniejszej koalicji nie wejdzie LPR.
O nowej koalicji prawicowo
- chłopskiej mówiło się w kuluarach
już w czwartek. Prezes Prawa i Spra
wiedliwości Jarosław Kaczyński był
jednak ostrożny. - Nie chwalmy dnia
przed zachodem słońca - mówił.
Wczoraj przewodniczący klubu PiS
Przemysław Gosiewski mówi wprost:
rozmowy o współpracy trwają i są
obiecujące. - Życzymy powodzenia

Ariel Szaron potrzebuje cudu, aby wybudzić się ze śpiączki.

W stanie premiera Izraela Ariela Szaro
na nie zaszły żadne zmiany. W piątek
po południu szpital w Jerozolimie powtó
rzył poprzednie lakoniczne komunikaty,
mówiące o stanie „krytycznym, ale stabil
nym”. Szaron wciąż jest nieprzytomny.

młodej parze na nowej drodze życia kwituje to Bronisław Komorowski
z PO. Z kolei Roman Giertych mówi,
że LPR jest zainteresowana stworze
niem koalicji programowej, ale nie
chce wchodzić do rządu.

Według radia izraelskiego lekarze
opiekujący się premierem są bardzo
zaniepokojeni, że mimo odstawienia
środków farmakologicznych, pacjent
nie wybudza się z trwającej od dzie
więciu dni śpiączki. - Sytuacja jest
niepokojąca, ogromnie niepokojąca,
wręcz budząca strach - podał
przed południem informator rozgłośni,
powołując się na źródła medyczne.
- Jeśli nie ma do tej pory oznak
poprawy, potrzeba cudu, by Szaron

Dobry klimat
W ocenie Przemysława Gosiew
skiego klimat dla rozmów z Samo
obroną i PSL jest dobry. Jak zapew
nił, nie były prowadzone rozmowy
0 stanowiskach.
- Najpierw chcemy mieć jasność
co do programu. Na podstawie pro
gramu poparliśmy rząd premiera Mar
cinkiewicza. Zgoda programowa jest
bardzo duża - mówi Andrzej Lepper.
Jak zaznaczył szef Samoobrony,
jego partia będzie szukała także po
parcia dla swoich poprawek do bu
dżetu, które m.in. „zwiększają środki
na infrastrukturę, politykę regionalną
1 sferę socjalną”.
Premier Kazimierz Marcinkiewicz
twierdzi, że nie było jeszcze rozmów
z PSL i Samoobroną o ich wejściu
do rządu. Na razie negocjacje doty
czyły tylko poparcia przez te partie
konkretnych ustaw, w tym budżetu.
Nowe trójprzymierze ma mieć
na razie charakter parlamentarny.
Po kilku tygodniach, może miesią-

Z kim tak naprawdę dogadał się Jarosław Kaczyński, dowiemy się już niebawem.

TO PRZYNIÓSŁ DZIEŃ
each współpracy - jeśli będzie dobra
- dojść ma formalnej i jawnej koalicji
rządowej. Samoobrona ma wówczas
otrzymać fotele wicepremiera i mini
stra rolnictwa, zaś PSL stanowiska
w rządowych agencjach rolnych.

Platforma rozczarowana
Nowymi planami koalicyjnymi roz
czarowana jest Platforma Obywatel
ska. Przemysław Gosiewski tłuma
czy, że PiS o współpracy rozmawiał
z klubami, które były zainteresowane
stabilizacją sytuacji w Sejmie. Wyraził
żal, że kontynuacją rozmów nie była
zainteresowana PO. Tymczasem Jan

KIOSK

Rokita komentuje to krótko: - Zostali
śmy oszukani trzeci raz.
Wicemarszałek Sejmu Bronisław
Komorowski uważa, że Platforma „nie
ma już o czym rozmawiać” z PiS.
- Zrobiliśmy ostatnią próbę, był to
ruch ostatniej szansy, którą daliśmy
PiS - podkreślił Komorowski. Jego
zdaniem okazało się, że Jarosław Ka
czyński wykorzystał ofertę PO, „by
sklecić koalicję z Samoobroną”.
- Obawiamy się, że nie będzie to dro
ga łatwa i niekoniecznie korzystna dla
Polski - ocenił wicemarszałek i dodał:
- Życzymy powodzenia młodej parze
na nowej drodze życia.
(PAP, INTERIA.PL)

GABINET CIENI
Jan Rokita premierem w „gabi
necie cieni” Platformy
Obywatelskiej. Ma on być alter
natywą dla rządów PiS. Prace
gabinetu będzie koordynował
Jan Rokita.
Politycy Platformy podkreślają,
źe gabinetu cieni nie należy trak
tować jako rządu bis. Ma to być
ciało recenzujące prace rządu,
ale także proponujące własne
rozwiązania.
W gabinecie cieni zasiądzie 19
osób.

W OBIEKTYWIE

LE SOIR
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Bruksela. Belgijski dziennik „Le
Soir”, który w grudniu nagłośnił
sprawę polskiego eurodeputowanego Bogdana Golika oskarżonego
przez prostytutkę o gwałt, pisze, że
eurodeputowanego chce przesłu
chać sędzia śledczy zajmujący się
sprawą.
Dziennik powołuje się na rozmo
wę z adwokatem prostytutki, Georges'em-Henri Beauthierem. Sędzia
Frederic Lugentz miał mu powie
dzieć, że ubolewa, iż z dużym
opóźnieniem dostał akta sprawy,
„ale ją studiuje i zwróci się do Parla
mentu Europejskiego, by poznać
warunki, na jakich może przesłu
chać polskiego posła”.
Zgodnie z prawem Golikowi
przysługuje immunitet i bez zgody
PE nie podlega on żadnemu postę
powaniu prawnemu i żadnym środ
kom karnym, pod warunkiem, że
zarzucane czyny zostały popełnio
ne w czasie pełnienia funkcji posła.
Adwokat dodał, że sędzia „nie
rozumie”, dlaczego prokuratura,

kata, immunitet Golika nie stoi
na przeszkodzie w jego przesłu
chaniu.
(PAP)

Jest uzasadnienie wyroku wobec Sobotki
Warszawa. Jest już pisemne uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w pro
cesie w sprawie przecieku starachowickiego, w którym skazano b. posłów: Zbi
gniewa Sobotkę, Henryka Długosza i Andrzeja Jagiełłę. Uzasadnienie jest po
trzebne obronie do złożenia kasacji w Sądzie Najwyższym.
Jak poinformował przewodniczący wydziału karnego SA sędzia Tomasz Duski,
148-stronicowe uzasadnienie zostanie przedłożone prezesowi sądu w celu utaj
nienia dwóch fragmentów.
Obrońcy wszystkich oskarżonych złożyli już zapowiedź kasacji. Po otrzymaniu
uzasadnienia będą mieli 30 dni na przygotowanie wniosku kasacyjnego.
Po sprawdzeniu prawidłowości formalnej tych wniosków SA przekaże je do SN.
Kasację można złożyć także w przypadku ułaskawienia przez prezydenta - jeśli
skazany chce np. zupełnego uniewinnienia.
16 listopada 2005 r. SA uznał Sobotkę, wiceszefa MSWiAw rządzie Leszka Mil
lera, za winnego ujawnienia tajemnicy państwowej i służbowej, godzenia się
na utrudnianie postępowania karnego i narażenia działających „pod przykry
ciem” policjantów. Skazał go za to na 3,5 roku więzienia i pozbawił na 5 lat pra
wa do stanowisk związanych z dostępem do informacji niejawnych. 16 grudnia
Kwaśniewski zastosował prawo łaski wobec Sobotki (bez wglądu w akta spra
wy, których Ziobro mu nie przekazał). Prezydent złagodził mu karę z 3,5 roku
do roku więzienia, stosując zarazem warunkowe zawieszenie na dwa lata.

Dwulatek pogryziony przez psa
Kraków. Dwuletni chłopczyk został w piątek pogryziony przez psa rasy rottwe
iler. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Krakowska policja wyjaśnia
okoliczności zdarzenia, do którego doszło w mieszkaniu, w obecności matki
dziecka.
O zdarzeniu zawiadomiło policję pogotowie, wezwane do dziecka. Chłopiec tra
fił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu, jego ży
ciu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Z ustaleń policji wynika, że chłopczyk przebywał w mieszkaniu na os. Strusia ra
zem z matką. W pewnym momencie chłopiec pobiegł do przedpokoju, gdzie
znajdował się pies. Nie wiadomo z jakiego powodu zwierzę zaatakowało dwu
latka.
Jak poinformował rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu Marcin Mikos, chłopczyk trafił do szpitala z obrażeniami głowy,
ucha i barku. Zostanie poddany operacji, m.in. przyszycia naderwanego ucha.
- Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział Mikos.
Pies zostanie poddany obserwacji, sprawę wyjaśnia policja

Wieczorne ucieczki Benedykta XVI
Watykan. Benedykt XVI w zwyczajnym ubraniu, przez nikogo nie zauważony
chodzi wieczorami do swojego dawnego mieszkania, położonego niedaleko

< Watykanu.

- Od kilku tygodni do wielkich tajemnic Watykanu trzeba dodać jeszcze jedną,
małą: co takiego papież robi wieczorami przez kilka godzin w swoim dawnym

apartamencie na Piazza della Citta Leonina pod numerem 1 - pyta włoski

która jako pierwsza zajęła się skar
gą prostytutki, nie zwróciła się
wcześniej do PE. Zdaniem adwo

wybudził się z głębokiej śpiączki
i mógł funkcjonować w miarę normal
ny sposób - dodało radio.
- Jeśli pozostaje nieprzytomny, je
śli nie ma żadnych szczególnych
oznak przebudzenia się, jeśli nie
otwiera oczu, szanse człowieka
w wieku Szarona powrotu do życia
od nowa normalnie są bardzo wątłe informowała rozgłośnia.
77-letni Szaron doznał 4 stycznia
rozległego wylewu krwi do mózgu.
Od tego czasu przebywa w szpitalu
Hadasa w Jerozolimie. W poniedzia
łek lekarze rozpoczęli wybudzanie go
z wywołanej lekami śpiączki. W pią
tek rano określili stan polityka jako
„ciężki, lecz stabilny”, choć nadal po
zostaje on nieprzytomny.
(PAP)

P

omalowany chłopiec bierze udział w proteście przed budynkiem Komisji do Wytępienia Korupcji w Dżakarcie. De

dziennik „La Stampa” zastanawiając się, czy „wieczorne ucieczki” z Pałacu Apo
stolskiego to efekt nostalgii za dawnym życiem.

monstranci reprezentujący kilkaset osób mieszkających w pobliżu sieci wysokiego napięcia, którzy rozpoczęli f

Według dziennika, w ostatnim czasie Benedykt XVI co najmniej trzy razy zdołał

strajk głodowy, domagając się od rządu, aby przeniesiono ich w bezpieczniejsze miejsce.

przemknąć w tajemnicy do swego mieszkania w kamienicy, zamieszkałej przez
kardynałów i innych pracowników Watykanu.
(PAP)
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ZDANIEM CZYTELNIKA

KĄCIK PRENUMERATORA

» Helena Kuś ze Słupska

Mirosław Kalinowski

- Cieszę się, że prezydent Słupska zdecydował w koń

cu, który projekt wybrać na przebudowę starówki.
Zresztą podoba mi się wybrany projekt, sama głoso
wałam na niego w ankiecie „ Głosu Pomorza Trzy
mam teraz kciuki za władze miasta, żeby rewitaliza
cja starówki doszła szybko do skutku.

Wygraj piłkę z podpisami
koszykarzy Czarnych

Dział miejski Słupsk ul. Henryka Pobożnego 19

I

tel. 059 848 81 29

I

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

I

ciu lat. Najbardziej cenię
sobie aktualne informa
cje dotyczące tego, co
dzieje się w mieście. Bar
dzo interesują mnie aktu
alności dotyczące motory
zacji i zdrowia.

kierownik działu - Magdalena Gryko

ZAPROSZENIE

Kłopoty z remontem ulicy Zaborowskiej

słupsk.

- „ Głos Pomorza ” prenumeruję już od pię

Sprawdź swój angielski

Dziur jeszcze długo
nie załatają
Mieszkańcy czują się oszukani. Chociaż władze miasta obiecały, że wyremontują ulicę
Zaborowskiej, to w tym roku nic nie zrobią. W błąd zostali wprowadzeni też radni,
którzy głosowali za budżetem, w którym były przeznaczone pieniądze na remont tej drogi.

INFORMATOR

osiedlowy
! IMPLANTY: stomatologia estetyczna,
narkoza. Perfect-Dent, Słupsk,
Starzyńskiego 6-7 (Podkowa),
059/84-10-118.
08420//)

-mm

LECZENIE chorób przyzębia
Katarzyna Roman Specjalista II stopnia
Parodontoiog. Sienkiewicza 5a/2a.
059/842-51-00.
08/34/A

MADAR-MED NZOZ Laboratorium
analiz lekarskich, Stary Rynek 5.
059/842-77-96, czynne 8.00 - 16.00,
sob 8.00 - 12.00
06664/A

KANCELARIA podatkowa-księgi podatko
we, rachunkowe, ryczałt, Vat, ZUS, pła
ce. Słupsk, 059/845-60-38.

ZDARZENIA I WYPADKI
Złapani wandale
GŁÓWCZYCE. Policjanci złapali wandali, którzy w sylwestra zde
molowali jedną z działek. Zniszczyli trzy drewniane pergole i altankę.
Właściciel oszacował straty na 600 złotych. Trzem mężczyznom gro
zi do pięciu lat więzienia.

Wpadli z narkotykami
SŁUPSK. Trzech słupszczan z narkotykami wpadło w ręce poli
cjantów. 24-letni mężczyzna miał przy sobie woreczek marihuany
oraz dwie tabletki extazy. Dwaj 27-latkowie zatrzymani przy ulicy Sło
wackiego znajdowali się pod wpływem środków odurzających, co
wykazały badania laboratoryjne. Wszyscy trafili do policyjnej izby za
trzymań.
wmmiii

Ulica Zaborowskiej jeszcze długo będzie tak wyglądała.
jest porządny remont, który wy
starczy na lata. Jednak ta ulica
jest chyba zbyt daleko od ratu
sza.
Dyrektor Wydziału Gospo
darki Komunalnej i Ochrony
środowiska zapewnia, że jesz
cze nic straconego. - Począt
kowo wydawało się nam, że
ulicę będzie można wyremon
tować
tańszym
kosztem
- przyznaje Andrzej Cyranowicz. - Jednak po sprawdze
niu
jej
stanu
doszliśmy

do wniosku, że nie ma sensu
robić połowicznego remontu
i potrzebna wydać na nią oko
ło miliona złotych.
Dyrektor uważa, że w bu
dżecie powinny znaleźć się
dodatkowe pieniądze na ten
cel i jeśli radni zgodzą się
na włączenie Zaborowskiej
do tegorocznych remontów, to
będzie zmodernizowana.
PIOTR KAWAŁEK
pkawalek@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 19

ZABOROWSKIEJ
Ze względu na swoje położenie
jest nazywana „ostatnią” lub „za
pomnianą” ulicą miasta.
Od czasu jej budowy w latach
80. ubiegłego wieku, nie prowa
dzono tam żądnych większych
remontów. Nawierzchnia jest
w fatalnym stanie, cała pokrzy
wiona, wyrwy i dziury
spotykamy co kilka metrów.
Tymczasem mieszka przy niej
i codziennie korzysta kilka tysię
cy słupszczan.

GMINA SŁUPSK, Inwestycja kanalizacyjna będzie kontynuowana

Marszałek nie da
pieniędzy
Nie ma już żadnych szans, żeby gmi
na Słupsk otrzymała wsparcie finanso
we od województwa na budowę kanali
zacji w Krainie w kratę. Władze gminy
są rozgoryczone, ale zapowiadają, że
inwestycji nie przerwą.

im47/A

księgowość. Pełna obsługa. Wszyst

kie podatki. Kadry. Płace. ZUS. Wnioski
kredytowe. Doradztwo. Licencja. Niskie
ceny. 0-663-361-265.
■

...

10/78/4

MATURA j.polski. Zajęcia indywidualne i
grupy, tel. 0-509-262-290.
...................

00348/A

Ogłoszenia w informatorze
są płatne. Informacje:
tel. (0-59) 840 32 51, 84117 43

Zbudują remizę
KĘPICE. Strażnicy ochotnicy z Kępic będą mieli swoją siedzibę.
Pieniądze na budowę remizy zarezerwowane są w tegorocznym
budżecie gminy. Ochotnicy korzystają teraz gościnnie z pomiesz
czeń w miejscowej garbarni.
W tym roku na budowę remizy radni przyznali sto tysięcy zło
tych. - Dokumentacja jest już gotowa - mówi Eugeniusz Wiśniew
ski, przewodniczący Rady Gminy w Kępicach. - O pieniądze
na budowę staramy się jeszcze w Komendzie Głównej Państwowej
Straży Pożarnej i w Związku Głównym Ochotniczej Straży Pożar
nej.
Władze gminy chcą, żeby w przyszłości właśnie w siedzibie
OSP powstało Centrum Ratownictwa Kryzysowego. - Tam byśmy
przenieśli też na przykład podstację pogotowia - mówi Krysty
na Pamuła, wiceburmistrz Kępic.
(mg)

LABORATORIUM Sigma (była
Przychodnia Kolejowa) Wileńska 30,
0-59/840-38-00, Pn - Pt 7.00 - 18.00

W SKRÓCIE

Gmina Słupsk starała się o po
nad dwa miliony dofinansowania z
Unii Europejskiej na budowę kana
lizacji w Swołowie. Panel eksper
tów ocenił projekt przygotowany
przez słupski samorząd najwyżej
ze wszystkich. Był nawet okrzyk
nięty najlepszym projektem na ca
łym Pomorzu. Niestety, Pomorski
Komitet Sterujący nie wziął tego

pod uwagę i pieniędzy nie przy
znał. Gmina zapowiedziała odwo
łanie. - Teraz wiemy, że pieniędzy
nie otrzymamy na pewno - mówi
Mariusz Chmiel, wójt gminy
Słupsk. - Najbardziej boli mnie
jednak niekonsekwencja marszał
ka, który mówił mi, że najważniej
sze są inwestycje drogowe. Póź
niej okazało się, że Puck, który
również ubiegał się o pieniądze
na kanalizację i był daleko za na
mi, został oceniony wyżej. Pienię
dzy pewnie również nie otrzyma,
ale tutaj chodzi o zasady.
Inwestycja w Krainie w kratę jest
już bardzo zaawansowana i gmi

na ma zobowiązania wobec wyko
nawców. Problemy z dofinansowa

niem trochę skomplikowały plany.

Do aresztu za napad
USTKA. Trzy miesiące w areszcie spędzi 25-letni Jarosław G.,
który napadł na nieletniego. Chwycił chłopca za kołnierz kurtki, przy
cisnął do ściany i grożąc pozbawieniem życia, zabrał telefon komór
kowy i odtwarzacz mp3. Poszkodowany oszacował straty na około
dwa tysiące złotych.

Łap z nami
POTĘGOWO. Srebrny Volkswagen passat padł łupem złodziei,
którzy w czwartek w nocy włamali się do garażu domu przy ul. Racła
wickiej. Pokonali zabezpieczenia i uciekli samochodem. Numer reje
stracyjny GLE U179. Wszystkich, którzy mogą przyczynić się
do ustalenia sprawcy bądź odzyskania samochodu, policja prosi
o kontakt osobisty lub telefoniczny, tel. 059 811 50 97, 059 848 05 08
lub 997. Za informację policja płaci gotówką.
(krab)

Ruszyła budowa Obi
Rozpoczęły się już prace przy hipermarkecie budowlanym w Kobylnicy.

pozycji klientów oddany zostanie także BjftucÄ
parking na ponad 400 miejsc.
(klin)

- W tej gminie nie zdarzyło się jesz
cze, żeby wykonawca nie otrzymał

pieniędzy w terminie - zapewnia
Chmiel. - Mamy w zapasie pieniądze
pochodzące z rezerwy państwowej.

To jest prawie milion złotych. Miasto
Słupsk musi nam jeszcze zwrócić po
nad milion złotych źle naliczonego
podatku. Pieniądze więc są, ale moż
na by je lepiej wykorzystać. W gminie
jest wiele innych potrzeb.
MARCIN KLINKOSZ
marcin.klinkosz@glos-pomorza.pl
tel. 059 848 81 22

Fot SŁAWOMIR ZABICKI

Jeszcze kilka dni temu re
mont ulicy Zaborowskiej był
przesądzony. Po sygnałach
naszych czytelników, któ
rzy narzekali, że tą drogą
me można jeździć, ode
zwał się radny Bogu
sław Dobkowski. Za
pewniał, że ulica bę
dzie w tym roku
naprawiona. Rad
ny powiedział, że
po
dziesięciu
latach batalii
0 remont tej
ulicy, w końcu
udało się wygospodarować
na ten cel około
miliona złotych.
Niestety,
gdy
sprawdzaliśmy in
formację w ratuszu i Zarządzie Dróg Miejskich, okazało
się, że ulica Zaborowskiej nie
będzie w tym roku remontowa
na. - Czujemy się oszukani
1 żądamy od prezydenta wyja
śnień - mówi Dobkowski, który
jest jednocześnie wicepreze
sem Spółdzielni Mieszkaniowej
Kolejarz. - Okazuje się, że gło
sowaliśmy za budżetem, ale
zostaliśmy
wprowadzeni
w błąd.
Radny ma nawet dokumenty
stwierdzające, że pieniądze są
i remont się odbędzie. Stara na
wierzchnia miała być zdzierana,
a droga pokryta dwiema war
stwami nowej.
- Doraźne łatanie dziur, które
regularnie odbywa się na tej uli
cy to marnotrawstwo pieniędzy
- uważa radny. - Tam potrzebny

SŁUPSK. Jeśli szykujesz się do wyjazdu do pracy
w Anglii lub w Irlandii, już w Słupsku możesz spraw
dzić, czy poradzisz sobie na saksach ze swoją znajo
mością angielskiego.
Umożliwią to warsztaty językowe pod hasłem „Czy
Anglia jest dla mnie?”, który przygotowują wspólnie Szkoła
Języków Obcych Afternoon, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku i Agen
cja Borkowski Public Relations. W przygotowanych warsztatach udział
wezmą anglojęzyczni obcokrajowcy, native-speakerzy Szkoły Języków
Obcych Afternoon ze Słupska. Poprowadzą oni zajęcia w zasymulowanym biurze angielskiego pośrednictwa pracy oraz biurze pracodawcy.
Na warsztaty zapraszamy wszystkich naszych czytelników, którzy są za
interesowani takim sprawdzianem. W warsztatach będę mogli uczestni
czyć bezpłatnie. Odbędą się w poniedziałek 23 stycznia, w pokoju nr 23
l Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, przy ul. Fabrycznej 1. Trwać bęI dą w godz. 10-15. Szczegółowe informacje, nr tel. 059 848 81 26.
(maz)
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Duchy Grabienka
i Mokrzycy

10 stycznia 1964

Za mało autobusów
Kiedy przed pięciu laty powstawało
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji,
wyposażono je w 12 autobusów. W po
równaniu z kilkoma tramwajami, które
kursowały po mieście - to było bardzo
dużo. Z czasem okazało się. że taki tabor
już nie wystarcza. Co roku MPK otrzy
mywało nowe Sany. Obecnie na sześciu
liniach kursuje 40 autobusów, dziewięć to
nowe z centralnym ogrzewaniem. Jednak
że i to za mało, czterdzieści autobusów
ginie w tłumie, w powodzi potrzeb.

Ustce po stu latach „odbija się” czkawką połknięcie sąsiednich osad
Zapomniane nazwy intrygują urzędników.
Nawet ustczaninowi trudno to sobie
wyobrazić: jeszcze sto Jat temu obec
na ulica Słupska w Ustce nie była Ust
ką, lecz administracyjnie odrębną miej
scowością. Właściwa Ustka kończyła
się na ulicy Wyszyńskiego, w rejonie
kościoła. Ten fakt przypomniał o sobie
niespodziewanie, za sprawą skrupulatno
ści urzędników. Głowią się teraz razem
z radnymi, czy wymazać z urzędowego
spisu nazw w mieście „Grabienko”
i „Mokrzycę”. Trwają konsultacje spo
łeczne w tej sprawie.
Wcześniej nikt nie uświadamiał so
bie istnienia tych nazw. Dopiero za spra
wą nowej ustawy o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficz
nych (z 29.08.2002. Dz. U. 2.09.2003.
Dz. U. 166.1612. rozdz. III) administra
cja rządowa zwróciła się do władz miej
skich z wezwaniem, aby zaktualizowały
urzędowe nazwy w obrębie miasta. No
i okazało się, że w obowiązującym spi
sie. sporządzonym na podstawie weryfi
kacji wykonanej w 1968 roku. w obrę
bie Ustki urzędowo funkcjonują wciąż
„Grabienko", „Mokrzyca” i „Leśnic
two".
- Kompletnie nie wiemy, gdzie jest
to Grabienko. a lokalizacji Mokrzycy
możemy się tylko domyślać - mówi
Ewa Radziejcwska z Wydziału Gospo
darki Nieruchomościami w usteckim
ratuszu. - Mokrzyca to nazwa stacji ko
lejowej na linii Ustka - Słupsk w lesie
za Ustką. Nikt tam nie mieszka. Tylko
Leśnictwo nie wzbudza niejasności, bo
nadal istnieje w lesie koło ulicy Zu
brzyckiego.

Zapomniana osada
Jak dodają urzędniczki, poza Leśnic
twem. nazwy są martwe. Nikt ich nie
używa i nikt nie wie. jak i dlaczego tra
fiły do spisu nazw administracyjnych.
Ale można to ustalić. Zaraz po woj
nie, gdy na ziemiach odzyskanych usta
lano urzędowe polskie nazwy, każde
określenie, figurujące na niemieckich
mapach, otrzymało polski odpowiednik.
Niemieckie odpowiedniki „Grabienka”.
„Mokrzycy" i „Leśnictwa” znajdujemy
na starych mapach Ustki i w przedwo
jennych dokumentach, wyszukanych

Balii' An

Kara dla pijanego
kierowcy
Milicja zatrzymała na szosie samo
chód marki Nysa. Kierowca. Bolesław
K. ze Słupska był nietrzeźwy. Milicja
skierowała sprawę do sądu. Sąd skazał
lekkomyślnego kierowcę na pięć mie
sięcy aresztu oraz utratę prawa jazdy
na dwa lata. Wprawdzie Bolesław K.
nie spowodował żadnego wypadku, ale
sąd wziął pod uwagę naganność tego
czynu, który dla odstraszenia innych,
musi być surowo karany.
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18 stycznia 1977

Nabrzeża mają imiona
unentjr

Mapa z 1889 ro
ku. Obok Ustki
„Ncu-Wintershagen”.
czyli

Decyzją Urzędu Morskiego w Słup
sku. od niedawna nabrzeża portu w Łebie
mają swoje nazwy. Nabrzeże przylegające
do spółdzielni Rybmor ma nazwę Spół
dzielczego. przy stoczni - Stoczniowego.
Nabrzeże, przy którym cumuje statek ra
towniczy otrzymało nazwę Maltańskie

s
, Sławińskie
Kamorciy»

w

Grabienko. za
znaczone jeszcze
jako
odręb
na miejscowość

Infografika: Mirosław Wojtowicz

przez Krzysztofa Chochoła w słupskim
oddziale Archiwum Państwowego
w Koszalinie. To teraz jedyne ślady
po osadach wchłoniętych przez prężnie
rozwijającą
się
na
przełomie
XIX i XX wieku portową wieś
Stolpmündc (niemiecka nazwa Ustki).

i osiedlić tu kolonistów. Grabienko. ja
ko odrębna osada, na pewno istniało
w 1850 roku. Jest przekaz, że mieszkał
wtedy w Grabienku myśliwy Haver
i nieopodal tej miejscowości zastrzelił
ostatniego wilka w powiecie słupskim.

Grabienko figuruje na mapach jako
„Neu-Wintershagen”, czyli „Nowe Zi
mowiska”. Było całkowicie odrębną
od Ustki osadą, rozciągającą się wzdłuż
obecnych ulic Słupskiej i Grunwaldz
kiej. zamieszkiwaną w 1909 roku przez
136 osób. Stanowiło część dóbr „B”, na
leżących do prastarego majątku rycer
skiego Wintershagen (polska nazwa: Zi
mowiska B lub Grabno). Jeden z dzie

Rzeczki też już nie ma

dziców
Zimowisk,
zapewne
w XVIII lub na początku XIX wieku,
kazał wykarczować swój las koło Ustki

Urzędowo Ustka wchłonęła Gra
bienko 10 czerwca 1909 roku. Radni
gminy Ustka jednogłośnie przyjęli wte
dy uchwałę o włączeniu kolonii Neu-Wintershagen do Stolpmiinde. Tym sa
mym liczba mieszkańców Ustki wzro
sła o 136 osób, a jej powierzchnia
- o 37,6 hektarów. Nie wszyscy byli
z tego zadowoleni, bo ustecki kronikarz
zapisał, iż 21 października 1909 roku
trzeba było zorganizować zebranie

z mieszkańcami Grabienka, z udziałem
ich dziedzica z Grabna, Leo Kratza.
Niektórzy bali się. że przyłączenie
do Ustki spowoduje wzrost lokalnych
podatków.
Kolejna informacja o Grabienku po
chodzi z 19 maja 1910 roku. Wtedy
usteccy radni uchwalili, że główna część
nowo przyłączonej kolonii otrzyma na
zwę „ul. Słupska", a jej inna część, stano
wiąca odgałęzienie od obecnej ul. Grun
waldzkiej (wówczas Przewłockiej) - na
zwę „ul. Strumieniowa" (Bachstrasse),
od rzeczki Młynówki, która tamtędy
przepływała ku Słupi. Obecnie Bachstrasse to część Placu Dąbrowskiego.
Młynówka wciąż płynie, tyle że
pod ziemią. Od sklepu Biedronka jest
skanalizowana.

Mokrzyca ukryta w lesie
Wchłonięcie Grabienka nie zmniej
szyło apetytu przedwojennych usteckich samorządowców. We wrześniu 1921
roku wykorzystali chyba trudną sytu
ację ekonomiczną nowego dziedzica
Grabna (Zimowiska B) Heinza Bolko
Boenischa i włączyli w obręb gminy
Ustka cały należący do niego areał:
451,6 hektarów. Leśny obszar, położony
na południe od Ustki, na prawym brze
gu Słupi od ul. Dunina aż po Zimowiska

A zamieszkiwało wtedy 1H osób.
W sierpniu 1922 roku nowa dzielnica
Ustki otrzymała nazwę urzędową „Ho
henhagen”. nawiązującą do nazwy poło
żonej na przeciwległym brzegu Słupi
wsi „Hohenstein”, czyli Wodnicy.
„Hohenhagen" - to właśnie nie
miecki odpowiednik polskiej Mokrzy
cy. Widać to wyraźnie w kolejowym
rozkładzie jazdy z 1939 roku: pierwsza
stacja za usteckim dworcem w stronę
Słupska i dziś nosząca nazwę „Mokrzy
ca” - to właśnie „Hohenhagen”. Pociąg
jechał tu z Ustki „właściwej” przez 5
minut.

„Ustka - Grabienko”?
Jaki będzie los starych nazw. jeszcze
nie wiadomo, bo trwają konsultacje
władz z mieszkańcami. Gdyby w ciągu
minionych 60 lat nic zostały zapomnia
ne, Ustka, przynajmniej nazewniczo.
przypominałaby duże miasta. W takim
Poznaniu wciąż funkcjonują nazwy daw
nych wsi, wchłoniętych przez aglomera
cję: Jeżyce, Rataje, Winogrady... W War
szawie nikt nie wymazuje nazw „Żoli

łoby dumnie.
MARCIN BARNOWSKI
barni44@wp.pl

riackiego w Słupsku?

I Gebhard Leberecht von Blücher

Na odpowiedzi czekamy do końca
Z zaznaczoną odpowiedzią należy

„Głosu Pomorza”, 76-200 Słupsk,

ulica Henryka Pobożnego 19.
Cztery tygodnie temu zapytaliśmy,

redakcji „Głosu Pomorza”

oferuje do si
1. Budynek użytkowy
o pow. 1416 m kw,
działka o pow. 1.20 ha
położony koło Reala
- 600 tys. zł,
możliwość dokupienia gruntu

3. Dom w Gardnie Wielkiej
2600 m kw., działka, 100 tys. zł

dostarczyć do słupskiej redakcji

nek odebrać można w słupskiej

Biuro Nieruchomości

o pow. 121 m2, przeznaczona
pod usługi - handel 150 tys. zł

przyszłego tygodnia. Kupon wraz

Roman Grzelak ze Słupska. Upomi

Słupskie karczmy rozsławiły mia
sto na całym świecie. Jest ich obecnie
28. Słupscy stolarze, kowale artystycz
ni, pracownicy gastronomii uczestni
czyli w światowych wystawach przyno
sząc miastu i Zakładowi Komplekso
wych wdrożeń przy ul. Tuwima wiele
splendoru. Byli m.in. w ZSRR, na Wę
grzech, w NRD, RFN, USA i Kana
dzie. W Polsce wykonali wystrój
wnętrz w 90 obiektach.
(oprać, krab)

2. Działka w centrum Słupska
(ul. Starzyńskiego)

i □ August von Mackensen

dę. kalendarz na 2006 rok otrzymuje

Od Słupska po Toronto

przyległego o pow. 1.55 ha
- łącznie 1 300 tys. zł.

| O Wilhelm Sebastian von Belling

jspichlerz. Prawidłowa odpowiedź:
jz placu przy ulicy Wolności. Nagro

2 stycznia 1985

borz”. czy „Mokotów”. W tym
kontekście „Ustka-Grabienko” brzmia

Który z generałów został pochowany w 1779 roku pod posadzką kościoła Ma

skąd na Rynek Rybacki przeniesiono

go, a w rejonie dobijania statków białej
floty - Pasażerskiego. Innym odcinkom
nabrzeży nadano nazwy: Gdyńskie. Słup
skie, Usteckic. Słowińskie, Mostowe.
Jachtowe. Wydmowe. Długość nabrzeży
wynosi od 100 do 200 metrów. Nazwy
nadano ze względów praktycznych, po
zwalają one dokładniej określić miejsce
postoju statku.

W

4. stacja benzynowa trasa Ko
szalin - Kołobrzeg - 420 tys. zł
5. lokal użytkowy ul. Wolności
o pow. 24,78 m2, dwupozio
mowy-cena 105 tys. zł
6. mieszknie 2 pokojowe ul. Armij
Krajowej o pow. 46,51 m2 - cena 45 tys. zł

Gdyby nic włączenie Grabienka w 1909 do Ustki, dziś ta dzielnica nie znajdowałaby się w mieście.
845805SLBH_E
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RYTOWI MIASTKO
www.glos-pomorza.pl

W PONIEDZIAŁEK
DODATEK

»

sport

::

redakcja@glos-pomorza.pl

ZDANIEM CZYTELNIKA

KĄCIK PRENUMERATORA

» Kibic z Miastka

Grzegorz Rymon Lipiński

- Byłem na halowym turnieju piłki nożnej w hali gimna

Tenis stołowy

zjum. Mimo że nie grały zapowiadane wcześniej pierwszoli
gowe Arnika Wronki i Arka Gdynia, to i tak emocji nie
brakowało. Gratulacje za organizację turnieju należą się
dyrekcji gimnazjum, władzom gminy, a przede wszystkim
pomysłodawcy imprezy - Mateuszowi Felke, młodemu
działaczowi sportowemu z Miastka.
(wysł. kor)

O zmaganiach Tęczy Poltareksu Nowa
Wieś Lęborska z Trasko Ostrzeszów
o wejście do czołówki ekstraklasy tenisa
stołowego mężczyzn.

głos Pomorza ”J

Dział terenowy Bytów ul. Kochanowskiego 8-10, tel. 059 822-82-82 I Miastko ul. Dworcowa 29, tel. 059 857-35-72

i

- „ Głos Pomorza ”prenumerujemy
z żoną od dwóch lat, bo to gazeta
regionalna, a warto wiedzieć, co
się u nas dzieje. Poza tym czy
tam dodatek Auto i Pod Da
chem, a żona Żyj Zdrowo.
(wysł. kor)

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

i

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

BYTÓW. Pewnie wiedział, że zostanie złapany

Bombiarz zgłosił się
na policję
Najpierw zadzwonił, że w Lidlu jest
bomba, a po godzinie zgłosił się
na policję i przyznał do głupoty. 21letni Łukasz K. sam nie wie, po co to
zrobił.

Szykujmy worki
z piaskiem
Tylko pięć tysięcy złotych przeznaczył ratusz na ochronę Bytowa przed powodziami.
To po prostu śmieszne - mówią opozycyjni radni. Rok temu ulice zostały zalane po tym,

POWIAT BYTOWSKi. Konkurs plastyczny

Namaluj obrazek
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
wraz z 12 aptekami z Miastka, Byto
wa, Kołczygłów, Studzienic, Trzebie
lina i Tuchomia organizują konkurs
plastyczny o tematyce prozdrowot
nej dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych.

jak mocniej popadało.
Według ekspertów trzeba wy
budować zaporę na rzece Boruj
niedaleko Sierżna. Ona ma chro
nić mieszkańców przed podtopieniami. W tegorocznym budże
cie na ten cel zapisano... zaled
wie
pięć
tysięcy
złotych.
- Pieniądze te mają być prze
znaczone jedynie na projekt ta
my - tłumaczy Jerzy Barzowski,
wiceburmistrz Bytowa. - Jeśli
specjaliści go przygotują, zajmie
my się budową.
Na ten cel jednak w budżecie
pieniędzy już nie ma. - Jest wie
le możliwości pozyskiwania fun
duszy ze źródeł pozabudżeto
wych - mówi Barzowski. - Ist
nieje szansa na dodatkowe
pieniądze z województwa. Po
za tym co dwa, trzy miesiące bu
dżet miasta jest korygowany
i nie powiedziane, że ta inwesty
cja nie znajdzie się jeszcze
w planach.
Leszek Waszkiewicz, radny
opozycji twierdzi, że to niepo
ważne traktowanie poważnej
sprawy.
- Bytów praktycznie co roku
jest podtapiany - twierdzi. - By
towa i Borują systematycznie
dają się nam we znaki. O ko
nieczności wybudowania tamy
w okolicach Sierżna mówi się
od dawna. Jednak realizacji te
go projektu nie możemy się do
czekać. Kwota zapisana w bu
dżecie, moim zdaniem, jest
po prostu śmieszna. Tak na
prawdę na nic nie starczy. Dzi
wię się, że na mniej ważne ce
le, na przykład remont tak zwa
nej
bosmanki,
z
której

W czwartek policja otrzymała
wiadomość telefoniczną: - W Li
dlu jest podłożona bomba - mó
wił męski głos. Funkcjonariusze
nie zlekceważyli sygnału. Klien
tów grzecznie wyproszono,
sklep zamknięto, a wszystkie po
mieszczenia spenetrowała gru
pa
minersko-pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gdańsku. Nie znalezio
no ładunku. Ku zaskoczeniu
funkcjonariuszy znalazł się za to
sprawca. I to bez poszukiwań.
Po godzinie od ewakuacji
sklepu do Komendy Powiatowej

Policji przyszedł 21-letni bytowianin Łukasz K. Oświadczył, że
to on zadzwonił na telefon alar
mowy 997 i powiedział, że w Lildu jest bomba.
- Nie podał motywów swo
jego zachowania. Po przesłu
chaniu został zwolniony do do
mu - informuje komisarz Rafał
Burmicki, rzecznik prasowy
bytowskiej KPP. - Wyjątkowo
rzadko się zdarza, żeby auto
rzy anonimowych telefonów,
którzy informują o podłożeniu
bomb, tak postąpili. Widocznie
bytowianin uznał, że i tak zo
stanie przez nas namierzony,
tak jak niedawno miastczanka,
która też informowała o bom
bie. Oszczędził nam przez to
pracy.
(kor)

Konkurs ma tytuł „Jak dbam
o swoje zdrowie - aptekarze po
wiatu bytowskiego dzieciom”.
Jest to już jego trzecia edycja.
Ma uświadomić uczniom, że
warto dbać o higienę, unikać
niezdrowej żywności i zacho
wań.
Prace
będą
oceniane
w trzech kategoriach - od 6 do 8
lat, od 9 do 12 i od 13 do 15 lat.
Technika jest dowolna, a format
nie może- przekraczać A3
(29,7 cm na 42 cm).
Prace należy dostarczyć oso
biście lub pocztą pod adresem:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu

ry, 77-200 Miastko, ul. Kazimie
rza Wielkiego 3. Można je też
składać w aptekach: Centrum
w Bytowie, Dmuchawiec w Kołczygłowach, Jesionowa w Byto
wie, Królowej Jadwigi w Miastku,
Nad Jeziorem w Studzienicach,
Piastowska w Miastku, Pod Li
pami w Miastku, Pod Lwem
w
Trzebielinie,
Rodzin
na w K/liastku, Świętego Ducha
w Bytowie, Świętego Kośmy
i Damiana w Tuchomiu oraz Vi
tae w Miastku. Termin nadsyła
nia prac upływa 15 lutego 2006
roku.
- Rozstrzygnięcie konkursu
połączone z otwarciem wystawy
nastąpi pierwszego marca - za
powiada dyrektor MGOK-u Ja
nusz Gawroński. - Wszystkie
prace przysłane na konkurs po
zostaną do dyspozycji organiza
torów.
(kor)

ROZMOWA GŁOSU
Miasto woli wydać na Dni Bytowa czy remont bosmanki, niż na bezpieczeństwo mieszkańców - mówi radny £
Leszek Waszkiewicz.
korzystają wędkarze nad jezio
rem Jeleń, kasa się znalazła i to
niemała, bo blisko sto tysięcy
złotych.
Marian Przytarski z Zarządu
Melioracji w Bytowie też uważa,
że za pięć tysięcy złotych nie
wiele da się zrobić.
- W tej sprawie konsultowa
łem się z moimi kolegami z Trój
miasta - twierdzi. - Sam projekt
urządzenia takiego typu kosztuje
około 20 tysięcy złotych. Do tego
taką samą kwotę trzeba byłoby

przeznaczyć na sporządzenie
przez geodetów map, które są
niezbędne przy takich inwesty
cjach.
Co nas czeka, gdy nad Bytowem przejdzie większa burza
lub gdy wiosną zaczną się rap
towne roztopy?
- Będzie tak samo jak w la
tach minionych - mówi Przytar
ski. — Rok temu miasto zostało
mocno podtopione. Będziemy
musieli sobie poradzić, układa
jąc worki z piaskiem. Koło Sierż

na zostanie ustawiona prowizo
ryczna tama z drewnianych bali.
W akcję zaangażuje się mnó
stwo ludzi, włącznie ze strażaka
mi. To będzie kosztowało dużo
pieniędzy i czasu. Jeden więk
szy wydatek na zaporę sprawę
by załatwił. I obsługiwałaby ją
tylko jedna osoba. W razie po
trzeby wystarczyłoby podnieść
lub opuścić zastawkę.
SYLWIA LIS
byto\y@gIos-pomorza.pl
tel. 05 9 822 82 82

W SKRÓCIE
Scena potrzebna od zaraz
BYTÓW. 30 tysięcy złotych ma koszto
wać nowa scena, która miałaby stanąć
na dziedzińcu bytowskiego zamku. Gmi
na ma podest, na którym zazwyczaj pod
czas obchodów Dni Bytowa występują ze
społy artystyczne, ale jest już bardzo znisz
czony. Poza tym kolorystyka namiotu
— niebiesko-żółta — źle komponuje się z pokrzyżacką warownią. Projekt nowej sceny
już powstał. Ma być wykonana z drew
na i składać się z trzech części: głównej,
najszerszej, oraz dwóch bocznych, które
zakończone
zostaną
wieżyczkami.
Pod konstrukcją mają znaleźć się kryte
schody, wysuwane w zależności od po-

trzeb. Zarząd Kompleksu Zamkowego
z własnej kasy nie jest w stanie sfinanso
wać inwestycji, dlatego wystosował prośbę
o wsparcie do gminy. Urzędnicy nie podjęli
jeszcze decyzji w tej sprawie.

Pacjentów przybywa, łóżek nie
BYTÓW. Zakład Leczniczy dla Przewlekle
Chorych Psychicznie chce stworzyć więcej
łóżek dla chorych. Na razie placówka może
pomieścić 18 pacjentów. W kolejce na przy
jęcie czeka kolejnych 20, głównie z powiatu
bytowskiego. Pierwsze rozmowy w tej spra
wie z Narodowym Funduszem Zdrowia już
się odbyły. Kolejne zaplanowano za kilka
miesięcy.

Przyjmiemy nieczystości
BYTÓW. Radni poparli projekt międzyg
minnego porozumienia w sprawie powierze
nia gminie Bytów zbierania i unieszkodliwia
nia odpadów na wysypisku w Sierżnie. Nie
obyło się bez ataków. Opozycja stwierdziła,
że w projekcie są nieścisłości, bo nie wiado
mo, ile śmieci może trafić na wysypisko i jak
mogą być przyjmowani kolejni chętni. Obawy
dotyczyły też tego, że gmina Bytów nie bę
dzie postrzegana jako ekologiczna. Po dys
kusji podjęto decyzję, że do Sierżna będą
zwożone nieczystości z powiatu bytowskie
go, kościerskiego i kartuskiego, od blisko
160 tysięcy mieszkańców.
(zida)

Żal, że Orkiestra zagrała ciszej
PODHARCMISTRZ
KAMILA GAWDZIK
komendant miasteckiego Hufca ZHP
- Podobno to przez harcerzy
tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Miastku
się nie udał...
- Tak ponoć się mówi, ale to nie
prawda. Owszem, rokrocznie organi
zowaliśmy finały, ale tym razem już
we wrześniu wycofaliśmy się ze
styczniowej imprezy, ponieważ wie
dzieliśmy, że nie damy rady. Organi
zacja takiego przedsięwzięcia wyma
ga sporego wysiłku. Co roku za
angażowane były wszystkie
miasteckie
drużyny,
a nad organizacją impre
zy czuwał cały sztab
w naszym hufcu, i
Do naszych zadań
należała organizacja
kwesty ulicznej. Mieli
śmy
zwykle
po
nad dwustu wolontariu
szy. Przygotowywali
śmy też wielką
imprezę w hali
OSiR-u,
która
trwała co najmniej
siedem godzin.
Do hali przy
chodziły tłumy.

- Ale przecież nie robiliście fi
nałów sami. Kto wam pomagał?
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu
ry organizował nagłośnienie, w akcję
włączały się szkoły, Młodzieżowy
Dom Kultury, ośrodek sportu i rekre
acji oraz indywidualni darczyńcy, któ
rzy ofiarowywali nam mnóstwo ga
dżetów na licytację.
- Dlaczego więc, mając tak du
że doświadczenie w organizacji fi
nałów Orkiestry i zagwarantowaną
pomoc innych instytucji, wycofali
ście się z niej?
- Nie dalibyśmy rady, bo więk
szość działaczy z hufca studiuje,
część
wyjechała za
granicę,
a na miejscu pozostała bardzo mło
da kadra, która nie ma dużego
doświadczenia. Poza tym, je
żeli zmienia się organiza
tor, to pojawiają się nowe
pomysły i nowe możliwo
ści, co jest cenne. Cho
ciaż nie ukrywam, że tro
chę było nam żal, gdy
w dniu finału, kiedy cała
Polska grała w Or
kiestrze, u nas
udało się zebrać
mało pieniędzy.
Może za rok bę
dzie lepiej.
Rozmawiał
KONRAD
REMELSKI

LĘBORK I CZŁUCHÓW
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PRENUMERATORA

» Barbara z Lęborka

-

Helena Paszkiewicz

- Byłam ze swoim trzyletnim synkiem w dziale dla

Koszykówka
Koszykarki Saiosu Kobylnica walczą
z rezerwami występującej w ekstraklasie
Climy Gdynia.

dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej. Sy
nek nie chciał opuścić baseniku z piłkami i nie mógł
się nacieszyć maskotkami i zabawkami w nowo po
wstałym Kąciku Malucha. To dobry pomysł na prze
konanie najmłodszych dzieci do czytania książek.
(wysł. anra)

Dział terenowy Lębork ul. Armii Krajowej 16, tel. 059 86-34-100 i Człuchów ul. Zamkowa 15a, tel. 059 83-45-024

lębork.
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ZDANIEM CZYTELNIKA

W PONIEDZIAŁEK
DODATEK
sport

::

I

- Nie zawsze mam czas przeczytać całą gazetę. Zaczy

nam od strony lokalnej i przejrzenia tytułów. Do artyku
łu wracam, gdy moją uwagę coś przykuje. Bardzo lu
bię czytać o sprawach sądowych czy sensacyjne hi
stone. Dużo czasu poświęcam także informacjom
politycznym, ale przede wszystkim swojemu miastu,
bo człowiek jest ciekawy, co się wokół niego dzieje.

e-mail: redakcja@glos-pomorza.pl

I

kierownik działu - Anna Czerny-Marecka

ZDARZENIA I WYPADKI

Rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci

Ukradli auto z garażu

Mają przedszkole
za darmo
Trzydzieści jeden maluchów za darmo spędza codziennie pięć godzin w Przedszkolu numer 2.
Jeśli będzie więcej rodziców zainteresowanych taką formą opieki, powstaną kolejne grupy
i to nie tylko w tej placówce.

LĘBORK. Mieszkaniec Lęborka szedł aleją Wolności i pisał wia
domość w swoim telefonie komórkowym. W pewnym momencie pod
biegł do niego złodziej i wyrwał mu komórkę wartości 500 złotych.
Sprawcy nie udało się złapać pomimo pościgu.
(piw)

W SKRÓCIE
Pieniędzy coraz więcej
LĘBORK. Trwa liczenie pieniędzy zebranych podczas Wiel
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już teraz wiadomo, że udało
się zebrać więcej niż w zeszłym roku. Wczoraj w godzinach po
południowych stan konta przekroczył 34 tysiące złotych. Osta
teczna suma będzie znana w przyszłym tygodniu.
(piw)

Dziękują za Orkiestrę
KOCZAŁA, BIELSKO. Koczalanie zebrali na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy prawie dwa tysiące złotych. Na ten cel zorgani
zowano kwesty na ulicach Koczały i Bielska, a w sali Gminnego Do
mu Kultury młodzież bawiła się na dyskotece.
- Dzięki współpracy policji, strażaków, szkoły oraz prywatnemu
przedsiębiorcy, za symboliczną złotówkę mieszkańcy mogli przeje
chać się wozami strażackimi, radiowozami, a nawet tirami - mówi
Daniel Radziszewski, dyrektor GOK-u. - Zapłonęło też tradycyjne
„Światełko do Nieba”. Za okazałe serce i pomoc w kwestowaniu pra
cownicy GOK składają wszystkim serdeczne podziękowania,
(kor)

NA SPORTOWO
Turniej szkół ponadgimnazjalnych
LĘBORK. Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wygrała roz
grywki halowej piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych, które odbywały się
w hali Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.
Piłkarze z sześciu szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali od paź
dziernika. Drugie miejsce zajęła ekipa gospodarzy, trzeci był Zespół
Szkół Ogólnokształcących numer 2.
- Łącznie rozegrano 30 spotkań - mówi Leonard Wojciechowski, organiza
tor rozgrywek. - Wszystkie odbywały się w sportowej i przyjaznej atmosferze.
Sędzią głównym zawodów był Dariusz Nawrocki. Najlepszym
strzelcem okazał się Adam Żuchowski, a bramkarzem - Krzysztof
- Dzieci bardzo chętnie do nas przychodzą - mówi dyrektor Ewa Długosz (stoi pierwsza z prawej). - Są ob
jęte takim samym programem wychowawczym, jak dzieci z pozostałych, odpłatnych grup
dy. Zajęcia prowadzone są jak
w pozostałych grupach. Dzieci są
objęte standardowym programem

PRAWO GWARANTUJE PRZEDSZKOLE
Każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat ma prawo do bezpłatnej opieki
przez pięć godzin dziennie. Gwarantują to artykuły 6 i 14 Ustawy
o systemie oświaty i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21
marca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przed
szkola oraz publicznych szkół.

przedszkolnym. W placówce prze
bywają albo od godz. 7 do 12, al
bo od 11 do 16.
Czy takie grupy można by
na życzenie rodziców stworzyć
w innych przedszkolach? - Nie
w każdym są możliwości lokalo
we, żeby umieścić dodatkową gru
pę - odpowiada Marian Kurzydło,
naczelnik
Wydziału
Oświaty
i Spraw Społecznych Urzędu Miej

skiego w Lęborku. - Tylko
w dwóch placówkach jest taka
możliwość. Póki co nie mieliśmy
sygnałów dotyczących utworzenia
jeszcze jednej grupy. Zaintereso
wani powinni zgłaszać się do dy
rektorów przedszkoli. Tam otrzy
mają konkretne informacje.
PAWEŁ PIWKA
pawel .piwka@glos-pomorza.pl
tel. 059 86 34 101

CZŁUCHÓW. Brawa dla starszego sierżanta pawia knefla

Nie ucieknie mu żaden przestępca

Na zdjęciu: nagrodę sierżantowi Knefelowi wręcza Bogdan Bajorski, komendant KPP w Człuchowie.

'

Antonowicz. Obaj grali w zwycięskiej drużynie ZSP numer 2.
Turniej był rozgrywany w ramach konkursu „Sport po 16”. Roz
grywki sfinansowali Urząd Marszałkowski w Gdańsku i Starostwo Po
wiatowe w Lęborku.
(piw)

ZAPROSZENIE
Konkurs dla młodzieży
LĘBORK. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież z po
wiatu lęborskiego w wieku od 14 do19 lat do udziału w ósmej edycji
Konkursu Literackiego Poezji Miłosnej „Szeptem”. Zestawy od 2 do 4
utworów, o tematyce związanej z miłością do świata i ludzi, moż
na składać w sekretariacie Biblioteki przy ulicy Armii Krajowej do 14
lutego do godziny 14.
(piw)

ROZMOWA „GŁOSU POMORZA”
PAWEŁ KNEFEL
starszy sierżant sztabowy,
najlepszy policjant na Pomorzu

Starszy sierżant sztabowy Paweł
Knefel z Powiatowej Komendy Poli
cji w Człuchowie jako jedyny w wo
jewództwie otrzymał roczną nagro
dę ministra spraw wewnętrznych.
Przyznano ją sierżantowi
za skuteczność i bardzo dobre
wyniki w pracy.
Knefel w policji pracuje
od 1989 roku, w Człuchowie
od 1999, po przeniesieniu
z KPP w Bytowie. Jest funkcjo
nariuszem ruchu drogowego.
W minionym roku zatrzymał
przestępcę
poszukiwanego
międzynarodowym listem goń
czym i ujął w pościgu złodzieja
skradzionego w Niemczech
volkswagena busa. Znalazł tak
że skradzione auto wartości
prawie 100 tysięcy złotych,
ukryte w kontenerze.
Funkcjonariusz jest żonaty
i ma troje dzieci. Pasjonuje się
przede wszystkim swoją pracą,
ale lubi też wędkować.
(gros)

Nie pisz esemesów na ulicy

- To pana pierwsza nagroda od mi
nistra?
- Tak, wcześniej wyróżniali
mnie komendanci powiatowy i wo
jewódzki.
- Na czym polega pana służba?
- Patroluję z kolegami drogi ra
diowozem marki Ford Mondeo wy
posażonym w wideoradar. Stara
my się łapać piratów drogowych.
- Ma pan opinię znakomitego kie
rowcy i policjanta, któremu żaden
samochód nie zdołał jeszcze uciec.
Czy jest tak rzeczywiście?
- Kiedy policja decyduje się
na pościg, nie ma żartów. W mojej
karierze policyjnej nie dogoniłem
tylko jednego samochodu, który
miał prawie pięciolitrowy silnik.
Złapałem nawet młodego byd
goszczanina, jadącego Subaru im
prezą prawie 230 kilometrów
na godzinę. W naszej pracy nie li
czy się wyłącznie dobry silnik,
chodzi tu także o umiejętności
prowadzenia auta.

Fot. TERESA GROSMAN

Bezpłatny pięciogodzinny po
byt w przedszkolu gwarantuje za
pis w ustawie oświatowej. Dziecko
jest pod opieką przedszkolanek,
ale nie korzysta z posiłków. W ma
ło którym mieście to prawo jest
jednak realizowane w praktyce.
Placówki bronią się przed darmo
wą opieką wskazując, że nie mają
miejsc nawet dla dzieci, których
rodzice płacą.
W lęborskim Przedszkolu nu
mer 2 udało się stworzyć bezpłat
ną grupę. Codziennie na pięciogo
dzinne zajęcia uczęszcza 31 dzie
ci w wieku od 3 do 5 lat.
- Udało nam się to zrobić dzię
ki wsparciu samorządu - mówi
Ewa Długosz, dyrektor placówki.
- Inicjatywa wyszła od rodziców
zainteresowanych taką formą
opieki. Zainteresowanie bezpłat
nym przedszkolem jest spore,
spokojnie moglibyśmy utworzyć
jeszcze jedną taką grupę. Często
jest tak, że niektórych rodziców
nie stać na opłaty przedszkolne
, a bardzo chcieliby, żeby ich dzie
ci uczyły się z rówieśnikami. Taka
forma opieki jest dla nich bardzo
dobrym rozwiązaniem.
Dzieci otrzymują w przedszko
lu ciepłe napoje. Kanapki na dru
gie śniadanie przynoszą z domu.
Rodzice mogą również dodatkowo
wykupić dla swoich pociech obia-

LĘBORK. Z garażu na terenie prywatnej posesji skradziono tere
nowego nissana wartości 70 tysięcy złotych. Złodziejom nie prze
szkodziły najnowsze zabezpieczenia i to, że właściciele samochodu
przebywali w domu obok garażu.

- Pan przeszedł jakieś specjalnie
przeszkolenie?
- Skończyłem bardzo ciężki
kurs techniki jazdy samochodowej
w Legionowie. Miałem szczęście,
że nasza komenda mnie na niego
skierowała, bo godzina jazdy
pod kierunkiem instruktora kosztu
je tam 400-500 złotych. Nie stać
by mnie było na taki kurs.
- Jaki samochód w pana pracy przy
dałby się najbardziej?
- Kolegom w komendzie przy
dałoby się dobre auto terenowe,
a w drogówce - o większej pojem
ności silnika, takiej do 3,5 litra.
- Rozbił pan kiedykolwiek samo
chód?
- Na początku swojej kariery,
po nocnej służbie potrąciłem służ
bową nysę.
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Serdeczności
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Niech
spełnią
się życzenia
te łatwe i trudne
do spełnienia.
Niech się
spełnią te duże
i te małe,
te mówione
głośno i wcale.
Niech wszystkie
się spełnią.
Serdeczne
życzenia
Agnieszce
Ziomek
z okazji 18-tych
urodzin
składają rodzice
i Arturek.

Na ślubnym kobiercu

Z bukietem róż nie mogę przyjść,
by złożyć Ci życzenia.
Lecz w słowach tych niech
spełnią się marzenia.
W dniu 18 urodzin Uli Kisiel
serdeczne życzenia składają
Elżbieta i Jan Sztuczka z Gardny Małej.
I

Babci Jadzi ■ Helence
zdrówka i wszystkiego dobrego
w Nowym Roku życzy Ewelinka
Dwa lata temu, 6 lutego, przyszedł na świat nasz ukochany ¥
wnuczek Oliwer Sutkiewicz. Wniosłeś w nasze życie wiele
radości. Bardzo dziękujemy Twojej mamusi i tatusiowi, że jesteś.
Bardzo Cię kochamy! Jesteś naszym słoneczkiem, najdroższym
oczkiem w głowie. Życzymy Ci dużo zdrówka, dużo, dużo prezen
tów i samych uśmiechów na buzi. Babcia Hela i dziadek Hubert
z Ostrowic

Elżbieta Pietrzak ze Słupska i Grzegorz Tyc z Kutynia zawarli związek
małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupsku.

Sabina Lach i Mieczysław Lach ze Słupska zawarli związek małżeński
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupsku.

Czekamy na dobre wspomnienia
Jeśli przeżyliście szczególnie piękne chwile i chcielibyście
podzielić się wspomnieniem o nich z innymi czytelnikami
„Głosu Pomorza”... Jeśli straciliście kogoś bliskiego
i chcecie, aby pamięć o nim trwała... Napiszcie do nas
- chętnie je opublikujemy. Czekamy na listy, kartki
i e-maile, również z dołączonymi zdjęciami.
Adresy zamieszczamy na górze strony.
REDAKCJA

Sylwia Wandzio i Paweł Konrad ze Słupska zawarli związek małżeński
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupsku.

Danuta Lewińska z Wieszyna i Krzysztof Zackiewicz ze Stowęcina zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupsku.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Eleonora i Marian
Majkowscy z Ustki.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Kazimier i Stefan
Ciorochowie z Ustki.

Złote Gody

Wytnij i wyślij kupon
Wypełniony kupon należy wysłać pod adresem: „Głos Pomorza”, ul.
Henryk Pobożnego 19, 76-200 Słupsk. Będziemy publikować wyłącznie
życzenia czytelnie napisane na oryginalnym kuponie wyciętym z gazety
i zawierające imię i nazwisko oraz adres nadawcy (dane można zastrzec
do naszej wiadomości).

Treść życzeń

Imię i nazwisko nadawcy.......................................................................
Adres...............................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb "Głosu Pomorza",
(zgodnie z ust .z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz.U.nrl33 poz.883.
Podpis......................................................
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Witajcie na świecie
m
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Roksana Carbołińska z Duninow a,
córka Joanny i Krzysztofa, ur.
23.12.2005, 2700 g, 53 cm

Marta Wenta z Łebunii,
córka Marii i Jana,
ur. 1.01.06, 3180 g, 57 cm

Alan i Brajan Czerwonka z Łupawy, synowie Ewy i Marcina,
ur. 23.12.05, 1820 g, 42 cm i 1900 g, 45 cm
>

m

W

Jesica ze Słupska, córka Beaty i Jarosława,
ur. 25.12.2005, 3080 g, 54 cm

>

Syna Justyny i Adama Thiel
z Lęborka,
ur. 4.01.06,2900 g, 50 cm

Jagoda Chmielińska ze Słupska,
córka Kamilii i Marcina,
ur. 2.01.06, 3130 g, 51 cm

/ä

Laura Terman z Lęborka,
córka Lidii i Sebastiana,
ur. 3.01.06, 4140 g, 56 cm

Agata Walaszkowska z Lęborka,
córka Krystyny i Jana,
ur. 1.01.06, 2600 g, 53 cm

\
\

Córka Alicji i Jacka Tkaczyszyn z Maleńca,
ur. 25.12.2005, 2895 g, 51 cm

V
Filip Szumański z Lęborka,
syn Anetty i Krystiana,
ur. 1.01.06, 3170 g, 55 cm

Sebastian Pawlak z Ustronia
Morskiego, syn Izabeli i Roberta,
ur. 3.01.2006, 3550 g

Lewandowska, córka Renaty
i Łukasza, Biernów, ur. 6 stycznia, 3700 g, 58 cm

Miększyńska Marta, córka
Marty i Macieja, Świdwin, ur. 5

Julia Kuźma ze Szczecinka,
córka Danuty i Łukasza,
ur. 9.01, 2080 g, 52 cm

Wiktoria Oskroba ze Szczecinka,
córka Paułiny i Krystiana
ur. 9.01, 3900 g, 58 cm

Maksymilian Marczak
ze Szczecinka, syn Niny i Pawła
ur. 7.01, 3310 g, 52 cm

Elżbieta Przeradzka ze Szczecinka,
córka Anny i Andrzeja
ur. 5.01,3230 g, 55 cm

stycznia, 3000 g, 52 cm

Monika Mroczkowska ze Słupska, córka Beaty i Piotra,
ur. 25.12. 2005,2400 g, 49 g

■4-

Hubert Wachowiak
ze Szczecinka, syn Anny i Marka
ur. 8.01, 3680 g, 56 cm

Oliwier Bicki ze Słupska,
syn Izabeli i Roberta,
ur. 3.01, 3350 g, 56 cm 5777

Wiktoria ze Słupska,
córka Sylwii i Piotra,
ur. 4.01, 3700 g, 59 cm 5781

Córka Agnieszki z Ustki
i Hakiego Opuchlik Juksel,
ur. 4.01, 3650 g, SS'cm 5787

Sffi;

m

Hdl. ania Kleczkowska z Koszalina, córka Alicji i Macieja ur. 1.01, 3600 g

Karol Kirko ze Słupska,
syn Katarzyny i Krzysztofa,
ur. 5.01, 3600 g, 56 cm 5789

Wiktoria Zajączkowska
ze Słupska, córka Rebaty i Piotra,
ur. 5.01, 3700 g, 51 cm 5791

Karolina Wijatkowska ze
Słupska, córka Haliny i Stanisława,
ur. 4.01,3480 g, 52 cm 5792

Majka Bednarek ze Słupska,
córka Doroty i Bogusława,
ur. 29.12.2005, 2350 g, 46 cm 5793

KARNAWAŁ
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::

głos Pomorza

'J "j

redakcja@gios-pomorza.pl

Na śledzika zawsze znajdzie się miejsce na stole!

Podziel się
O

O

przepisem na śledzia

Iktóry odbędzie się w dniu
11 lutego 2006 (sobota)
o godz. 20:00
w Hotelu „Energetyk"
w Ustce przy ul. Kościuszki 19.

Zapraszamy
do wspólnej zabawy!

m

®

®

trakcie balu wręczone zostaną
4

Na przepisy potraw
ze zdjęciami
czekamy do 31 stycznia.

Honorowe Nagrody

AMBASADORA USTKI”
oraz odbędzie się licytacja
i sprzedaż cegiełek,
z których dochód przeznaczony zostanie
na organizację wypoczynku
dla dzieci z Centrum
Pomocy Dzieciom w Ustce,
Zaproszenia są do nabycia w Wydziale Promocji
Urzędu Miejskiego w Ustce,
przy ul. Dunina 24 pok. Nr 17, teL 59/ 8149 715,

Autorów najciekawszych
przepisów nagrodzimy,
a przepisy opublikujemy
w specjalnym dodatku ŚLEDZIK
Receptury prosimy przesyłać pod adres redakcji
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19
lub 75-400 Koszalin, ul. Mickiewicza 24.

Cena biletu - 300,00 zł za parę*

Zapraszamy!
jśgjj
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Odpowiedni strój dla modnego pana

kłopot z eleganckim ubiorem, bo to żadna sztuka
włożyć garnitur lub marynarkę na imprezę, to warto
i temu elementowi wyglądu poświęcić chwilę czasu.
Zwłaszcza, że nadszedł czas karnawałowej zabawy
i choć, według starego porzekadła, nie szata zdobi
człowieka, to jednak każdy chce się czuć
swobodnie i atrakcyjnie.
Często, tuż przed wyjściem
na imprezę, panowie mają wielki
problem - w co się ubrać? Wbrew
pozorom, takie rozterki nie są je
dynie domeną płci pięknej. Stoimy
przed lustrem i nic nam się nie po
doba - a to nie taki kolor butów,
krawat w złym kolorze, nie taka
koszula. A wystarczy poświęcić
odrobinę czasu przed nadchodzą
cą zabawą na przygotowania i
mamy kłopot z głowy. I tu z pomo
cą przychodzi sklep Elegant Man
przy ulicy Słowackiego 42 w Słup
sku. W nim każdy mężczyżna po
czuje się dobrze i komfortowo.
Profesjonalna obsługa ubierze go
°d stóp do głów, a klient
za wszystko zapłaci w cenach pro

ducenta. - Staramy się dobrać
ubiór do stylu i urody pana - mówi
Małgorzata Jeleniewska, kierow
nik sklepu. — Jeśli ktoś ma jasną
cerę oraz blond włosy, to nie bę
dziemy proponować beżowych
garniturów. Z drugiej strony, bru
net będzie świetnie wyglądał w ja
śniejszych tonacjach. Zawsze
podchodzimy
indywidualnie
do każdego klienta.
Znajdziemy również w sklepie
marynarki, spodnie, buty, krawaty,
muchy, wszelkiego rodzaju dodat
ki - nie ma potrzeby chodzić gdzie
indziej. Sklep Elegant Man to miej
sce, z którego każdy mężczyzna
wyjdzie dobrze ubrany - Nawet
bardzo wysoki, niski, gruby lub

Gwarancja
jakości

Firmie Ele
gant Man w
2004 roku
został przy
znany certy
fikat ISO
9001, co da
je gwarancję
najwyższej
jakości
i dbałości

~

Mimo obiegowej opinii, iż mężczyzna ma niewielki

chudy pan może liczyć na świetnie
dopasowany
ubiór,
gdyż
producentem odzieży męskiej
jesteśmy od trzydziestu lat - za
pewnia Dariusz Pakuła, współwła
ściciel firmy. - Możemy powie
dzieć, że jesteśmy w stanie ubrać
każdego mężczyznę od stóp
do głów.
Koszt zakupu nie jest oczywi
ście bez znaczenia. W sklepie fir
mowym Elegant Man dostaniemy
garnitury w cenach producenta.
- Oferujemy garnitury klasyczne,
0 bogatej kolorystyce i fakturze
- mówi Dariusz Pakuła. - Mamy
też liczną ofertę materiałów, z któ
rych szyjemy. Razem tworzy to
dużą różnorodność, tak, by zaspo
koić gusta naszych klientów.
A co będzie modne w karnawa
le? - Przede wszystkim klasyczne
garnitury w paski - mówi kierow
nik sklepu. - Te mogą być szer
sze, węższe, kolorowe, białe - na
prawdę różne. Wśród młodszych
klientów hitem okazał się ciemny
garnitur z pionowymi, różowymi
pasami. Niektórzy panowie są od
ważniejsi i tym proponujemy
śmielsze zestawy kolorystyczne.
Koszule w żywych barwach: po
marańczowej lub żółtej. Poza tym,
klienci zwracają uwagę na brązy
czy kolory popielate. Dobrze
sprzedają się garnitury ciemne,
grafitowe. Takie są odpowiednie
1 do pracy i na zabawę.
(woj)

Fot. ELEGANT MAN

szaleństwa

Fot. MIROSŁAW WOJTOWICZ

Garnitur

OGŁOSZENIA DROBNE

1 2 głos Pomorza

www.glos-pomorza.pi

::

redakcja@glos-pomorza.pl

Wpisz w telefonie komórkowym SMS o treści:

Twoje ogłoszenie znajdzie się w „Głosie Pomorza”
w najbliższym możliwym terminie. Dozwolona liczba
znaków w SMS-ie wraz ze spacjami (odstępy), interpunkcją
(np. przecinek), kodem gazety i numerem rubryki nie może
przekroczyć 100 znaków. Kody rubryk podane są również na
stronach z ogłoszeniami

gp kod rubryki treść ogłoszenia
przykład: gp 20 sprzedam jamniki szczenięta, tel. 123456789

Wyślij SMS z treścią pod numer

Regulamin przesyłania SMS-ów dostępny
w Biurach Ogłoszeń „Głosu Pomorza”
i na stronie internetowej gazety:

7640 - rubryki za 6 zł + 22% VAT (7,32 brutto)

/■

* ‘4
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7940 - rubryki za 9 zł + 22% VAT (10,98 brutto)

www.glos-pomorza.pl

Następnie otrzymasz SMS-a informującego
o publikacji ogłoszenia.

f?m^TTi»'TH7TT

za 9 zł: Auto-moto 01; Motoryzacja 02; Nieruchomości 04; Budownictwo 05; Usługi 06; Zdrowie 07; Uroda 08; Nauka 09; Komputery 10; Turystyka 11; Rozrywka/relaks 12; Biznes 18
Auto z ceną 03; Uroczystości 17; Rolnictwo 19; Zwierzęta 20; Rośliny 21; Antyki 24; Różne 25; za 6 zł: Serdeczności 13 Matrymonialne 14; Poznajmy się 15; Używane 22; Hobby 23; Praca 26;
Nadaj ogłoszenia do gazet
www.nadaj.pl

autoryzowany partner wydawcy

KOD RUBRYKI SMS: 01, CENA: 18 Zł. + 22% VAT

----------------------------------------oi
MALUCH (1998). 0-605-855-746.
------------------------------------------------ oo
MAX-CAR - samochody osobowe,
ciężarowe, motocykle, skutery.
Serwis, komis, wypożyczalnia.
Kredyt 0%. Koszalin, 094/346-59-16;
www.max-car.pl
00

MERCEDES 190 0598584606
----------------------------------------MERCEDES 308D (1993) rama.

ot

08437/A

!!! AUTO-BAZAR komis, skup, sprzedaż,
zamiana. Słupski Kopernika 11.
0-59/848-51-31.
-----------------------------------------------------------------

(1996); 0-607-351-746.

— -------------------------------0-607-103-848.

06751/A

ot

——---------------------------------SKODA felicja combi 2000 13.900.
-----------------------------------------------------------------

08347/A

2- P0K0J0WE
-----------------------------------------------------------------

094/316-50-67.

USTKA. 0-59/84-270-17

0-602-557-917.

WIESZYNO, bloki 43,5m2. 0-693-176402

TOYOTA yaris (2000) pierwszy właściciel,

-------------------------------- i--------------- —-

------------------- ---------- ------------------------ —----- r-

AMC Auto Komis Etc, Sucheccy. 150 sa
mochodów w ofercie. Kupujemy i zamie
niamy samochody. Kredyt- O % wpłaty.
Bez zaświadczeń. Koszalin,
Gnieźnieńska 18. www.amcspj.pl,
094-34-60-659, 094-34-62-060.

serwisowana, cena 24.000.
Ustka, 0-602-274-390.

-------- --------------------------------------------------- ------

10909/A

00401/A

0-606-820-843.

opłacony, 13.900,-. 0504-264-752.
00035/6

0-507-417-424.

0-59/841-12-05, 0-504-054-578.

BMW 318 coupe (1994), instalacja gazo
wa. 0-59/810-7443, 0-888-652-756.
----------------------------------------------------------------------------------- 00207,

CITROEN jumper (X-1999), 2.5TDI maxi
(dukato, boxer) 31.900, 0-607-94-35-90
----------- 7------------------------ ----------------- T----------

00171,

0-602-506-359. POWYPADKOWE - SKUP.
------- -------------------------- —---------------------------

10560,A

0-604-520-669.
ROZBITE-ZŁOMOWANIE.

00238

---------------------------------------- —--------------------

---------------- ,--------------------------------- ---------- —

SPRZEDAŻ DOMU
! OSIEDLE CHRONIONE BAŁTYK GRZYBO
WO K/KOŁOBRZEGU 300 M OD MORZA DOMY, SEGMENTY, APARTAMENTY.
BIURO SPRZEDAŻY W GODZ. OD 8-16
OD PON - PT. 0-94/35-425-61.
10816,

00047/4

06749//

SŁUPSK, Jodłowa 0-501-027-578
----------------------------------------------------------------- ■

00232/A

------------------------------------------------- ----------------

KIA pregio van (1997), tanio!
0-501-955-124.

-----------------------------------------------------------------

08788/0

samochód, 0-888-702-570
-----------------------------------------------------------------

00151/A

00016/C

05959/A

05956//

--------------------- —----- -------------------------- *------

SPRZEDAŻ INNE

MIESZKANIE 78 m Sławoborze
00286//

----------------- - --------- ,---------------- ;------------------

00316/A

ZAMIANA

0-604-34-59-77.

08788/C

-----------------------------------------------------------------

CLIO (2002), Cinquecento, tico, seicento;
0-59/841-51-33

--------------- ------- ~----------------------------------------

00216/A

-------------------- ,--------------------------------------------

-------------------------------------------------- :

Słupsk, 0-601-677-704.

00210/A

--------

00199/A

gabinet, kancelarię. 0-59/842-62-39,
0-600-559-813

00018/A

-------------- :------- ------------------ f-Z------------------

--------------------------- -------------- —-------------

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603
z późniejszymi zmianami) w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koszalinie przy Rynku Staromiejskim 6-7
wywieszono wykazy o przeznaczeniu do:
1. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
lokali mieszkalnych położonych przy:
• Rynek Staromiejski 1-5,
• ul. Bałtycka 9-33,
• ul. Władysława Broniewskiego 5-7,
• ul. Gwardii Ludowej 17,
• ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81-81a-c,
j • ul. Pionierów 2-26,
j • ul. Hanki Sawickiej 22 a-c,
j • ul. Franciszka Zubrzyckiego 7a-7b, 9a-9b
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i ustanowieniem w oznaczonym udziaI le prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej..
2. Oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchol mości przyległej:
• działki nr 60/1 w obrębie 24, położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej,
3. Oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, z przeznacze
niem na parking z płatnymi miejscami postojowymi:
• działki nr 175/1 w obrębie 20, położonej w Koszalinie przy ul. Młyńskiej,

0786J/A

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI,
pralkonaprawy. Wileńska 12B.

............... ............. ..............................................

00184/A

00968/A

DO wynajęcia studentom. 0-694-373-546
-----------------------------------------------------------------

00117/A

DO wynajęcia, Słupsk. 0-695-518-606

GARAŻ (Czarneckiego). 094-341-52-57

---------- -------------------- :-------------- :-------------- —

-----------------------------------------------------------------

DWUPOKOJOWE (Rybacka). Słupsk,

00299/A

00241/A

0-59/84-20-255, 0-606-76-36-81.

KUPNO DOMU

-------------------------;---------- *----------- :----------------

00223/A

DWUPOKOJOWE, częściowo umeblowane
- wynajem. 0-59/84-321-81.

0-609-125-201, 0-661-106-155.

KUPĘ dom. 0-500-218-503

08333/A

059/843-54-88, 845-61-56.
-----------------------------------------------------------------

2- P0K0J0WE
2- P0K0J0WE; 508-070-134.

--------------------------------- --------------------------------

-

żarek, zmywarek, mikrofalówek.

00186/A

00374, A

--------------------- -------------------------------------- -—
00390/A

00220/A

i

00149/F

----------------------------------------- -- ----- :---------------

38106KOKB_A

---------- ;--------------------------------------- ------- •-------

'------------ ------------ - -------------------------------------

WEX 8411-029. Kotarbińskiego.
___________________________________ —

00236/K

-----------------------------------------------------------------

zabezpieczenia/alarmy
—---------------------- ---------- ----------------------------

-----------------------------------------------------------------

0-660-159-568.
00257/A

----------------------------- ------------------------------------

0-692-266-887.
------------------------------------------------------------------------------------- 00130/A

DEKARSKIE, ogólnobudowlane,
docieplenia. 0500435-718.

WYNAJEM - DOMY

----------------------------------------------------------------00326/A

WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE

• ukończone studia wyższe ekonomiczne, w szczególności

0-59/84-22-737.
-------------------------------------------------------;---------

• biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności

00158/A

00399/A

na długi okres. 0-605-208-976.
00159/A

00230/8

ROWY. Lokal do wynajęcia. 0-601-33-99-50.

pocztą na adres: MORPOL Duninowo 39, 76-270 Ustka lub
pocztą elektroniczną: sekretariat@morpol.pl z dopiskiem:

„Praca księgowość”
23606SLBH_A

00144/A

rzeźba. „EW-BUD”. Koszalin, Krucza 21,
(094) 345-46-52.

---------------------------

00193/6

0-609-081-697
------------------------------------------------ ------------------

---------------------- ------------------------- ------------------

-- -------------------------------------------- -------------------

Praca odbywać się będzie w naszym biurze w Słupsku.

Słupsk 0-691-540-800

KOMINKI, projektowanie, wykonawstwo,

POSZUKUJĘ do wynajęcia funkcjonujące
go sklepu rybnego. 0-880416-986.

• umiejętność pracy w zespole;

00214/A

DROBNE prace remontowe, gładzie.

MANHATAN dół - poszukuję do wynajęcia
--------------

programów Microsoft Office, Word, Excel;

-----------------------------------------------------------------

GLAZURA, gładzie. 0-59/84-15-154,

0-607-624-977.
-------------------------

00298/A

DEKARSTWO. 0-604-738-088.

-----------------------------------------------------------------

LOKAL do wynajęcia, centrum Koszalina.

• doświadczenie kilkuletnie w pracy na podobnym stanowisku;

00213/A

CYKLINOWANIE bezpyłowe. Gładzie.

0-663431-374.

GARAŻ (Wita Stwosza) do wynajęcia.

08382/A

REMONTY

30% taniej! Gładzie, remonty, hydraulika.

Słupsk, 0-604-24-99-13

Kandydaci do pracy powinni spełniać następujące warunki:

08428/A

------------------------------------------------------------------------------------- 00192/A

TRZYPOKOJOWE do wynajęcia,

-----------------------------------------------------------------

O specjalności rachunkowość lub finanse;

0844O/A

I Bezpyłowe cyklinowanie. 0-692-944-672.

3-P0K0J0WE

PARTER domu do wynajęcia. 0-605429-099.

poszukuje pracowników
do pracy w dziale księgowości.

08549/8

TELENAPRAWY: telewizory, monitory,
wieże, magnetowidy- tanio.
Zygmunta Augusta 14,059/84-30-465.

0-59/8414145
00240/A

TRZYPOKOJOWE do wynajęcia.

czołowy europejski producent ryb wędzonych

00169/A

DOMOWE pralkonaprawy,
lodówkozamrażalki. ELTECH
059/8436-083,0-602-665-334

AUTOALARMY, blokady skrzyni biegów,

0-606-33-17-51.

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U z 2004 r., nr 261, poz. 2603 ze zm.)
INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Malechowie został wywie- i
szony w dniu 11.01.2006 r. na okres 21 dni wykaz nr 1/06 nieruchomości gminnych j
przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy (sprzedaż z pierwszeństwem dla najemcy;
dzierżawa Jeziora Zamkowego, położonego w m. Krąg, obręb Drzeńsko).

Grupa MORPOL SA

----------------------------------------------- »------- 1---------

ALARMAUTO- Słupsk, 059/84-11-604.

POSZUKUJĘ mieszkania w Słupsku.

WÓJT GMINY MALECHOWO

059/840-38-30, 0-601-789-892

DWUPOKOJOWE, trzypokojowe, inne.
0-59/840-32-32 MERKURY.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesłanie oferty
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w naby
ciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powołanej w tytule usta
wy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia. Pełną informację dotyczącą nieruchomo
ści zawierają wykazy wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego
- Rynek Staromiejski 6 -7, piętro II i III.

------------------ >---- 1- ------ »----------------------------------

pracownie, gabinet, inne, Słupsk,

na raty. Słupsk, 0-696-156-197

059/844-2246, 84-574 44.

ARGED, naprawa pralek, lodówkozamra-

mieszkania w nowej kamienicy. Jedno
i dwupokojowe. Słupsk 0-601-052-900
—

NAPRAWA AGD/RTV
AGD- pralkonaprawy; Słupsk.

- 00206/A

OD lutego wynajmę komfortowe

00168/A

LOKAL użytkowy Sławno centrum
60165017

MIESZKANIE trzypokojowe sprzedam

08471/A

KAWALERKA. Słupsk, 0-661-730-771
KAWALERKĘ-Centrum Słupska, na biuro,

-------------------

0-606-36-36-97.
-----------------------------------------------------------------

KAWALERKA. 0-509-843-920

GARAŻ (Małachowskiego) - 19 000.

■ ---------------------------------------------------

profesjonalnie. 0-606-36-36-97

00265/6

------------------------------------------------------------- —

00227/8-

■ -

00226/A

-------------------------------------------- ---------------------

0-501-029-747.

/

TYNKI cementowo-wapienne- maszynowe,

KAWALERKA do wynajęcia. 094/34-13-622.

-------------------------------------------------- ---------- -----

Prezydent Miasta Koszalina

08469/A

TYNKI gipsowe maszynowe. Profesjonalne

0-59/842-81-82.

07503/A

GARAŻ (Koszalińska). 0-59/84-39-046,
-----------------------------------------------------------------

00192/A

KAWALERKA do wynajęcia (centrum).

DOM, mieszkanie w Sławnie.

0-59/84-02-102, 0-886471-329.

08470/A

------------------------------------------------------------------------------------- 08468/A

KAWALERKA (37 mkw). 0-59/84-293-12,

MIESZKANIE nad jeziorem sprzedam.

00162/A

ne. 0-606-36-36-97

—-------------------------------------------------------------

------------------------------------------- >---------------------

z instalacją gazową 094/3647036.

CIĄGNIK 912 (059) 810-87-60.
----------------------------------------------------------------

00400/A

BUDOWA. Specjalność domki jednorodzin

1- P0K0J0WE do wynajęcia, 094/34549-82. 0-606-36-36-97
00344/A

00051/A

SPRZEDAŻ INNE

606266271.

USŁUGI

0-606-36-36-97.

1-P0K0J0WE

www.gieidasiupska.pl

------------

08035/A

DOCIEPLENIA, klinkiery, profesjonalnie.

----------------------------------------------------------------- ■

------------------------------------------- ;--------

-----------------------------------------------------------------

OSIELSKO - dekarskie, więźby dachowe.

po 15. 094/347-19-67.
----------------------------------------------------- :-----------

! NAJTANIEJ MATERIAŁY
HYDRAULICZNE. HURTOWNIA SANTEXI,
POZNAŃSKA 42,059/84-13-260,
PLAC BRONIEWSKIEGO 14,
059/842-85-10.

-----------------------------------------------------------------

WYNAJEM - MIESZKANIA

HEKTAR ziemi, Maszkowo k/Koszalina,

0-608-58-72-38

MIESZKANIE 36,5 m Sławno.

00140/A

HONDA civic 1.5 (1994). 0-697-967-897.
----- 7-------------------------------------------------- ;-------- ■

POKÓJ. 0-59/84-275-94.

SPRZEDAM sklep 45mkw. na solarium,

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

0-606-20-60-77.
----------------------------------- ------------------------------

HONDA Akord 1.8 (2000) 0-502-52-55-16

00144/A

DZIAŁKI- Kobylnica- sprzedam- zamiana

-----------------------------------------------------------------

uszkodzonych. Bierkowo,

00395/A

00120/A

POKÓJ. 059/84047-98

0-59/84540-00, 0-888-762454

0-603-645-985.

FORD probe (1989). 602574253.
-----------------------------------------------------------------

ST

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

KRZYNIA, sklep spożywczy +parking,

ROZPOCZĘTA budowa. Słupsk,

SKUP - sprzedaż samochodów

00363/A

POKÓJ. 0-59/84-01-768.

SPRZEDAŻ - LOKALE UŻYTKOWE

www.gieldaslupska.pl

--------------------------------- ;-------------------------------

00202/A
00227/A

USTKA, Kobylnica 0-59/84-270-17

0-606-20-60-77.

FORD mondeo (1994) 4-mce w kraju.
0-601-882-854.

POKOJE. 0-59/840-14-81.

0-59/84-39-046, 0-501-029-747.

USTKA- Kobylnica- łosino.

0-663-09-62-13

00239/A

TRZYPOKOJOWE (osiedle Niepodległości).

---------------- ‘--------------------------------- »------- :------

ZATORZE, Niepodległości 0-59/84-270-17

---------------------------- ----------------------------- ------

SPRZEDAŻ

0-59/84-37424, 0-609492-662

08789/A

sprzedaż. Zbigniew Czekaj. Koszalin,
Szczecińska 70, (094) 346-76-64.

POWYPADKOWE kupię. 0-59/811-91-50,

benzyna + gaz. 0-693-142-958.

—-------------------------------------------------------------

Kaszubska. 0-605-662-309.

FIESTA 1.8D (1992) 3,200,
FORD escort (1993) 16V 1.6 DOHC

DWUPOKOJOWE na większe.

OKAZYJNIE! Budowlane i leśne - Dębnica

—--------------- ~4-t----------------------------------------

KUPIĘ każdy samochód.
0-602-589-000

0-59/842-98-27, 0-602-654-522.
--------------------

10643/A

KOD RUBRYK! SMS: 04, CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

Sprzedaż części używanych.

RAT panda (2005). 0-59/841-38-56,

KOD RUBRYKI SMS: 05, CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

07712/A

—/---------------- ;-------------------------------------------

KUPNO SAMOCHODU
00149,

BUDOWNICTWO

TŁUMIKI, katalizatory, montaż,

00058/A

00133/A

0-887-745-900.

3-P0K0J0WE

0-59/84-270-17 www.gieldaslupska.pl

VWT41.9TDI (1998),
osobowo - towarowy. 23.800,

------------------- ■---------------------------------------------

PRO-BUT montaż instalacji gazu w samo
chodach, legalizacja zbiorników LPG-TDT,
ogrodzenia, bramy, balustrady - projekto
wanie, montaż. Raty. 094/34-69-115,
Jamno 63.

00042/A

0-605-619-071.

00002/A

8.000 zł, faktura. 0-601-725-902.

AUDI 80 (1982) diesel, tanio.

AUDI B4 2,0 (1991) 8.200, opłaty.

-----------------------------------------------------------------

VW bus LT28 2,4D (rok 1989), cena
------------- 7------------------------------------- .-------------

-----------------------------------------------------------------

00152/A

GIEŁDANIERUCHOMOŚCI

sprzedaż, montaż, naprawa,
przyciemnianie, szyberdachy. Koszalin,
094-34-65-710, Słupsk, 059-84-25-180.

00347/A

WWW.ARKA.SLUPSK.pl 0 59/845 30 62.

HALĘ produkcyjną; Słupsk lub okolice

06092/A

------------------------- 7--------------------------- -----------00360/A

VECTRA (1996) 1.7TD, sprawdzony,
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

08788/A

0-59/84-270-17, www.gieldaslu pska. pi

TICO (1997) tanio. 0-59/84-71-755

----------- ,-----------------------------------------------------

www.wex.com.pl

------ —----------------------------------- --------------------

ga w zakresie szyb samochodowych:

08386/A

WEX. 059/8441-029 wyceny,

www.gieldaslupska.pl

!!! AUTOGLASS Jaan. Kompleksowa obsłu

instalacji gazowych - solidnie - 100%
zadowolonych klientów! Warszkowo 172
k/Sławna, 0-603-085-262.

08647/A

-----------------------------------------------------------------

00328/A

----------------------------------------- oc
AUTOCZĘŚCI USA 094/346-55-66,

NAPRAWA/SERWIS

00246/A

----------------------------------------- -------------------------

059/84-14420, Starzyńskiego 11,
www.nieruchomosci.slupsk.pl

Unii Europejskiej. 094/343-87-41.

www.gieldaslupska.pl
01

0743^A

OMEGA - obrót, wyceny,

KUPIĘ działkę budowlaną na osiedlu
USTKA 37 m, III piętro. 0-601-68-67-94.

------------------------------------------------------------- —

00405/A

TRANZIT 2,4 (2001) skrzynia, faktura.

KUPNO DZIAŁKI

GIEŁDA Nieruchomości 0-59/84-270-17

TANIO 126p. 0-59/84-27-302

! UBEZPIECZENIA samochodowe - najtań
sze. (Budynek Cechu) 059/84-11-350

Bema 9, 0-59/84-11-662.

0-501-029-747.

00149/0

08788/8

KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. Słupsk,

-----------------------------------------------------------------

0(

00242/A

07190/A

-----------------------------------------------------------------

KAWALERKĘ. 0-59/84-39-046,

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGENY, AUDI - CZĘŚCI,
NAPRAWA.”BORNY”, 0-59/842-55-57.

0-506-15-38-90.

! ELPIGAZ - najlepszy i tani montaż

0-59/84-270-17, wyceny,
www.gieldaslupska.pl

KAWALERKĘ Koszalin, „Północ".
0-695-608-704.

05955/A

08657/A

GIEŁDANIERUCHOMOŚCI

www.krynicki.com.pl

0-602-51-86-51. Mścice 17,

------------------------

-----------------------------------------------------------------

0-698-620-999.

0-59/840-32-32 MERKURY.

SUZUKI samuraj (1989),
06429/A

00238/A

-----------------------------------------------------------------

oi

ska www.lnk.pl Sprzedaż Ustka,
dwupokojowe, IVp, wyposażone.

DWUPOKOJOWE kupię - Słupsk,

PIĘTRO domu - Wrząca. Dębnica Kaszub
ska - czteropokojowe. Łokciowe dwupokojowe. Ceny na każdą kieszeń.

„Auto - Sam”. 094/ 348-14-83,

0607506905.

! AUTA NA GAZ. BRC, LOVATO. RATY.
WALDGAZ. PORTOWA. 059/84-20-860,
0-501-043-823
-----------------------------------------------------------------

— ------- »---------------------------RENAULT Megane Classic 1,6+ Gaz

SPRZEDAŻ CZĘŚCI/AKCESORIA

MIESZKANIE 107 mkw., 3 piętro, wysoki
standard, Białogard. 0-668-141-704.

Naprawa. Koszalin, Szczecińska 57 a,

SKODA favorit 135L (1992).

!! Auto-Gaz BRC. Promocja,
Kopernika 27A 059/ 842-33-82,
0-602-294-682
------------------------------ —------------------------------

tanio. 0-601-882-854.

--------- ,----- ----------------------- 7-------------------------

! Mercedes inne auta: części + opony.

— -----------------------------------ot
POLONEZ truck (1997) benzyna - gaz,

!!! AUTA NA GAZ (BRC) RATY. RAFGEL KO
BYLNICA, WIDZIŃSKA 23,0-602-644-337
PROMOCJA, PEŁNA SYGNALIZACJA
GAZU GRATIS.

KOD RUBRYKI SMS: 02, CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

! Auto-Domasz tłumiki, amortyzatory, ha
mulce, zawieszenia, części eksploatacyj
ne. Bolesławice, 841-53-53. Bałtycka 8b,
059/841-48-42.

059/84-12-583 Nieruchomości-Kaczyń-

KUPNO MIESZKANIA

0-602-654-522, 0-59/842-98-27,
0-59/841-38-56.

------------------------------------ -------------------------- —

0-602-623477.

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

------------------------------ ----- - ------ ----------------------

MOTORYZACJA

0-502-54-84-12, 094/341-86-50.

----- -------------------------------------------------------------

AUTO-MOTO

MIESZKANIE w centrum Słupska.

LUBLIN disel (1995) 3.700,-;

00197/A

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

00371/A

NAJTAŃSZE remonty mieszkań, hydrauli
ka, glazura, malowanie. 0-504-129-243.
--------- --------------------------------------------------------

07137/A

REMONTY mieszkań, hydraulika, glazura,
gładzie. 0-506-153-358
----------------------------- ■-----------------------------------

07678/A

SOLIDNIE remonty A-Z. 0-59/84-03-135,
0-607-703-135.

I REMID - R. MĄKA. 0-59/842-33-90,
0-606-21-20-04, SIENKIEWICZA 20.
WWW. REMID. SŁUPSK. PL.

--------—------ ----------------- ---—,--------------- ----- -

SZAFY, garderoby, kuchnie.
Stanley Milan 059/84-00-310

06448/A

www.gios-pomorza.pS

OKNA/ŻALUZJE/ROLETY
!!!!!! Promocja Linda Żółkiewskiego 13.
059/84-37-373. Żaluzje, verticale, rolety.
--------------------------- ---------------------------------------

Markizy, moskitiery, rolety, żaluzje.
06618/1

ALKO rolety, miniroletki, żaluzje poziome,
pionowe - produkcja, usługi.
Słupsk 0-5984-20-600.

______ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

37/1, WWW. EKOSC. PL, 0-59/8400-415,

----------------------- ---------------------- ---------

BRAMY

STOLARSKIE. 0-59/84-40-173,
0-508-116-390.

------ ----------------------------------- :-----------------------

08282/4

—------------------------------------------------------------

07576/A

polowego w Darłowie. List motywacyjny
+ CV ze zdjęciem proszę kierować
na adres: Koszalin, ul. Słowiańska 8g

002;

00141/A

_____________________________________

—----------------------------------------------- ,-------------

---------------------------------------------------------------- -

00228/B

10835/A

Kierownika piekarni

------------------------ 5------- ---------------------------------

OKNA - najtaniej! Emeryci, renciści- 20%
— Rabat! Rob - Piast, Sienkiewicza 5
059/84-00-913
--------------- ------------------------ :-----

06454/4

OKNA
— SPRZEDAŻ + MONTAŻ 7% „KADA” SYS
TEM. 0-59/84-00-310
-------------- ------ ------------- -----

06841/B

pantera
Bramy garażowe Hormann, wjazdowe
ogrodzenia, automatyką. 0-59/8-415-424.
~

05919/8

PANTERA

oraz szefa produkcji
ZATRUDNI

nikotynowego- Noworoczna: Promocja 2
zabiegi w cenie 1, nerwice, depresje,
alergie, odchudzanie. Lębork, Słupsk,
Koszalin. 094-347-04-96, 0-880-380-772

0-501 567 400

--------------------- ------------------- - -------------------.

10806SLBI-LA

08859/6

00007/AW

-----------

KOD RUBRYKI SMS: 14. CENA: 6 ZŁ + 22% VAT

ROLETKI.

INNE

--------------------------------------------- —-------—-----

00007/BB

07813/A

SZLABANY, bramy- automatyka, kraty.
06618/e

SZKLARSKIE
PROFESJONALNE usługi, ramiarstwo,
szyby zespolone, folie okienne,
Centrum, Z. Augusta 25 0-59/84-30-411
07053/A

DRZWI/PODŁOGA/ŚCIANA

07096/A

KOD RUBRYKI SMS: 15, CENA: 6 ZŁ + 22% VAT

Sienkiewicza 20, Ustka, M. Polskiej 79,

MŁODY (25 LAT) - DOBRZE I TANIO

--------- -------- :--------- - -------------------------------- —

PANIOM! PIERWSZA WIZYTA GRATIS!!!

POMOC DLA ZADŁUŻONYCH.

SŁUPSK. 0-694-608-635.

DOFINANSOWANIE FIRM. NEGOCJACJE
Z BANKAMI, KOMORNIKAMI, ZUS, US

ZASPONSORUJĘ studentkę.

07886/A

urządzeń gastronomicznych,
sklepowych, maszyn spożywczych,
przemysłowych, regałów.
Używane-nowe. Produkcja mebli
gastronomicznych nierdzewnych.
Słupsk, Kilińskiego 26.
0-59/846-66-76, 0-505-171-321.

ROŻNE
KOD RUBRYKI SMS: 25. CENA: 9 ZŁ + 22% VAT

SPRZEDAŻ

WWW. SZMIDTINWEST. PL
502473093 /022/4246027

DREWNO jabłoniowe 0-94-3412-714.
00007/AV

0-513-693-933.

SPŁATA innych - 0-510-08-70-22
06317/6

DREWNO kominkowe i opałowe.
0-695-141-520

------------------------------ --------------------------

00305/A

10302/t

j

04985/A

;

ANGLIA- legalna bez kwalifikacji.
AVON! CHCESZ ZARABIAĆ? ZOSTAŃ
KONSULTANTKĄ! WPISOWE GRATIS!!!
601440053.
------------------------------------------------------------------------

00007/BA

059/842-66-71, 841-28-47
08361/A

FINANSOWO - DORADCZE
00169/A

mmmmMWßk
U 0-602-33-22-23 Przeprowadzki, winda
00239/A

00101/A

------ -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------;--------------------

08643/A

|

00037/C

00048/A

30 zł. 0-502-921-550, 059/8444-665.
08850/A

---------------------------- ---------------------------------—

06668/F

MONTERÓW kadłubów okrętowych,

SZKOLENIE kierowców kategorii B. Ceny

prowadzki, winda.

konstrukcji stalowych, monterów rur PCV,
spawaczy stoczniowych. DHR Poland,
Wierzbowa 132/1, 71-014 Szczecin,
(091) 812-96-20, www.dhr.com.pl

Telefon całodobowy 0-59/842-50-27,
0-606437-201

INNE
BALUSTRADY ogrodzenia. 0609-446-526.

---------- --------------—-------------------------------------------

------------------ ‘-------- --------------------------------------

MURARZ tynkarz. Praca we Francji

00403/A

BALUSTRADY, poręcze nierdzewne

0033680068269

- różne. 0-59/848-14-90.

-------------------------------------- —----------------- -— ”
00236/A

0-502-683-574

kominkowe, Słupsk. 059/842-20-72

------------------------------------------------------------------------

05068/A

------------------------------------------------------------- —

018/334-08-10.

—---------------------------------------------- os
LADĘ chłodniczą 2m, regały sklepowe.
0-691-540-800

ROLNICTWO

----------- ---------------------- *-----—
PRZYCZEPA Niewiadoska 400 kg

ANIA. 0-603-705-198.
------------------------------------------------------------- r—

00288/A

ATRAKCYJNA, seksowna czterdziestolatka
0-661-177-611.
------- --------------------------------------------------------- -

00197/A

SIATKI leśne, ogrodzeniowe, słupki.

10924/A
07844/A

DOMINIKA, 0-504-782-057. ■

08519/A

0-663-776-652.
00201/A

SIATKI ogrodzeniowe.

00185/A

Słupsk, Raszyńska 6D
059/842-87-55

BRUKIEW. 0-59/81-15-265.
CIĄGNIK rolniczy renault 100 KM,

DETEKTYWI (rozwody, biznes).
0-602-601-166, 094/343-28-72.

0-696479-756.

o

JAŁÓWKI cielne 2szt. 0-606415-697

--------------------- -------------------

Potęgowo
00195/A

EGZEKUTOR długów. 059/845-30-69.
------ —-------------------------------o
KUPUJEMY wierzytelności- gotówka.

00240/A

Świadczymy usługi windykacyjne.

URSUS 914, 0-607-157-735
00331/A

ZETORY: 9540,12145, 6748, 6718,

„MZ”. Koszalin, (094) 347-32-86.

------------------ ------------- —----------

5711. Ursus C-355. 0-502453-839.

DZWON. 0-698-266-492. Zatrudnię.
10865/A

FRANCUZECZKA. 0-501-80-53-52.
07844/8

KAMELIA. 0-513-94-53-77.
08144/A

-----------------------------------------

INNE

przedni napęd, tuz, rok 1982

00113/A

DZIEWCZYNY Bi. 0-694-318-022,
0-698-492-598.
--------------------------------------- t-----------------

0-59/846-11-10

6 ha sprzedam. 0-59/846-12-62,

lub zamienię na 130-150 KM.

DŁUGONOGA piękność. 0-510-77-02-19.
--------------------

oc

oraz deskę z żaglem; 094/345-08-92.

SPRZEDAŻ
07844/C

oc

1086VA

KUPNO

i

SAMOKONTROLA UMYSŁU METODĄ
SILVY- KURS, PROWADZĄCY
ANDRZEJ WÓJCIKIEWICZ
(17,18,19.02.06) KONTAKT,
0-94-343-36-15,509-965-175.

■

BYCZKI. 0-59/847-24-66,
0-607-031-532.

KWADRANSIK. 0-506-384-242.

i

00230/A

00370/8

00245/A

! UWAGA konwersacje z Brytyjczykiem dla
maturzystów i nie tylko, www.afternoon.pl
------ ;

;

------------------------------------- —

08608/8

AFTERNOON Słupsk, ul. Jedności Narodo
wej 2. Nowość. Intensywne kursy języko

SZEWCA przyjmę. 0-59/842-31-65.

KOMINKI, projektowanie, wykonawstwo,

------------------------ —-------------------------------------

rzeźba. „EW-BUD”. Koszalin, Krucza 21,
(094) 34546-52.

ZATRUDNIĘ blacharza samochodowego.

00233/A

0-694-026-543
------------------------------------------------------------------------

promocyjne. Agopol ul. Westerplatte 64.

00270/A

POSZUKUJĘ instalatora telewizji cyfrowej.

KOMINKI - od 1100 zł, kafle piecowe,

----------------------------- —--------------------------------

-----------------------------------------------------------------

tel/fax 0-59/848-62-75.

-----------------

odszkodowania. 059/84-00-202

00113/8

ABSOLUTNIE wszystko. 0-501-93-62-88.

00

094/35-42-023, 0606235417,
058/7629512, 059/823-22-09,

kredyty, ubezpieczenia, okna, rolety,

KOD RUBRYKI SMS: 19, CENA: 9 ZL + 22% VAT

21-LATKA, 0-695-986-542.

Słupsk ul. Wojska Polskiego 28,

! 0-602-28-46-93 Meblowozem - prze
06390/A

00237/A

-----------------------------------------------------------------

|

----------GARAŻE- blaszaki, najtaniej!!!

0022

00211/A

0-698-747-089 Miła.

BLONDYNECZKI prywatnie. Kołobrzeg,

PZMOT kat A, B, C, E nowy kurs 09.01.06r
059/84245-66, 0-501-094-584.
00207/A

00016/A

0698054054.

PUNTOII- po nowemu, godzina jazdy

KIEROWCĘ- akwizytora zatrudnię,
0-502-353-115

0-691-68-52-76. Marlena.

----------------------------------------TYLKO u nas najlepsza oferta:

(ciemna czekolada). 0-59/84-62-800,
0-603-393-720.

0-698-249-682 Ola. Słupsk.

LIGA Obrony Kraju, kat. B, C, C+E,

włoskiego do obsługi centrali telefonocznej. 0-889-396-934.

-----------------------------------------------------------------

08899/A

KAT. B. 0-59/843-97-95, 0-601-91-53-53.
-- ---------------------------------

FIRMA zatrudni kobiety ze znajomością

00081/A

00016/B

WYCH I ADMINISTRACJI, SŁUPSK,
0-59/845-88-53

00180/A

ALFA 0-601-572-355, 059/842-83-74.

--------------------------------------------------------------- --

---- -------------- ----- r---------------------------------------

0-665-079-487.19-latka.

36-LATKA. 0-506-365-459.

www.naukajazdyslupsk.pl

j

EURO-INDUSTRY Sp. z o.o. Duninowo 39
Zatrudni ślusarzy-monterów i ślusarzy-mechaników. Mile widziane doświadczenie
w obróbce stali nierdzewnej. Zainteresowa
nych prosimy o kontakt telefoniczny na nr:
0-59/814-38-34 lub 0-59/814-38-15
---------------------------------------- - ----- :-----------------

ROZLICZENIA z US, ZUS. 0-605-855-746.

0-602-446-979. Zapraszamy do nauki
od lutego.
----------------------------------------07838,
SZKOŁA POLICEALNA - RATOWNIK ME
DYCZNY- OD LUTEGO. SŁUPSK, BAŁTYC
KA 29,0-502-253-322, 0-502-099-079.

„TOMCIO” B+E, C, C+E, 0-501-334-323,

wych zatrudnię. Sławno, 0-602-632-816.

SCHODY drewniane- producent,

technik informatyk, obsługi turystycznej.
Słupsk, Banacha 10, 0-59/843-85-38,

NAUKA JAZDY

00151/A

07825/A

04967/A

00161/A

EMERYTKĘ lub rencistkę do prac biuro
—---------------------- ------------ ;------------------ --

DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDURO

!!! Havana. Ustka 0-601-64-43-94.

LO zaoczne. Szkoła Policealna, zawód:

EKSPEDIENTKĘ ze stażem w drogeri przyj
----------------------- '----------------------------------------

08563/A

FILET z dorsza. 0-880-416-986.
---------------------------------------FUTRO długie z całych norek

TRICITY- KREDYTY -BEZ ZAŚWIADCZEŃ
00222/A

NAUKA

mę, 0-59/84-03-215

!! PARKIETY najtaniej. Noskowosalon- hurtownia kleje, lakiery
tel. 059/810-88-19; Koszalin,
0-94/346-76-54, www.fagus.com.pl

--------------------------------------------------------- -------

dla każdego! Słupsk, Sienkiewicza 20,

LUKAS - gotówka - Słupsk,

zatrudnię, Kołobrzeg, 0-604-408-726.

0-24-254-30-41

-------- ------------------------------------------------------ ----------

08317/A

POZNAJMY SIĘ

!!!! EKSTRALOKAL, ekstrawarunki,

ABY zarabiać zostań konsultantką AVON.

--------------------------------- -—----------------------------------

----------------------------------------------------------- -—

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —------------ -

Ustka. 0-608-411-156.

----------- :--------------------------- 7---------------- -------

------------------------------- ----------------------------------

NAJWIĘKSZE na Pomorzu składy

pok. 6, 0-59/842-2143

dam pracę

501-373-669.

059/8424-884

-----------------------------------------------------------------

SPRZEDAŻ

_------------ ----------------------------------------------------

00007/87

KOD RUBRYKI SMS: 22, CENA: 6 ZŁ + 22% VAT

00153/A

Z. Augusta 71C, pn-pt 9.00-18.00

KREDYT gotówkowy, hipoteczny

00036/A

MASAŻE przeciwbólowe kręgosłupa,
relaksacyjne, wyszczuplające, okłady
borowinowe. Słupsk, 0-500-152-454.

młodych męzczyzn i 5 kobiet! 1.800 zł/
mc! (094) 341-84-10, 341-83-96.

Viki, Zielona 5-6, Starzyńskiego 2,
059/847-55-15, 0-602-748-515.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ r-----------

UŻYWANE

DOBRY Kredyt- GE Money Bank- Słupsk

POZNAJĄ MIŁE PANIE Z POLSKI TYLKO
POWAŻNE OFERTY. 694 16 52 44.

POZNAM panie. 0-887-910-953.

A. U. H. -nowy oddział firmy zatrudni 8

------------------ ------------------------ --------------

- ---------- ;---------------------- - -------- -------

ZAMOŻNI UCZCIWI PANOWIE Z NIEMIEC

0-603-236-769.

07271/A

06317/A

tel. 0-59/843-63-32

OWCZARKI niemieckie,

SZYBKA pożyczka - Słupsk, Sławno,
05919/C

------ 1-------------------------------------------------- --------

U 059/840-34-70 QS Kredyt- gotówka,
konsolidacja; Galeria Podkowa

bez opłat wstępnych 059/842-92-38.

MATRYMONIALNE

Okna PCV, rolety. 0-59/8-415-424.
"

08733/A

__________________________

00007/AX

SZUKAM PRACY, 22 LATA, WYKSZT
ŚREDNIE, BDB ZNAJ. PC (OFFICE), DOBRY
ANGIELSKI, WŁASNE AUTO. 697311947.

0-59/848-28-29
-----------------------------------------------------------------

! Expreskredyt- Unilink. 059/840-22-72,
0-510-08-70-22

------------------------------------------------------------------------------------- 10557/A

ULOTEK NA TERENIE SŁUPSKA I USTKI
TEL. 502 937 601.

HODOWLANE

0-59/842-61-32.
08831/A

ŁUSZCZYCA, bielactwo, 0-601-214-388.

SZUKAM PRACY DO ROZNOSZENIA

YORKI Kołobrzeg 0609587182

U! Kredyty GE Money Bank- Hipoteczne,
gotówkowe, Słupsk, Tuwima 23,
pok. 16- Inkubator Przedsiębiorczości,

!! BEZ poręczyciela do 20.000:,

00239/A

094/346-16-44.
--- ---------- ---------------- ------------- -----------------------

DOMOWE

------- ----------------------------------------------------------

Ava-Tour. Koszalin, Młyńska 10;
(094) 342-36-72; (094) 346-33-51.

IMPLANTY. Krzysztof Bastek,

SZUKAM PRACY

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :----------- -

00107/A

GABINET „OLMED”- likwidacja nałogu

KOD RUBRYKI SMS: 20. CENA: 9 ZŁ + 22% VAT

KOD RUBRYKI SMS: 18, CENA: 18 ZI + 22YVAT

KREDYTY

08158/8

rozszerzonych naczynek na twarzy, no
gach, inne- laserowo. Alergiczne testy,
odczulanie. Koszalin, Piłsudskiego 73,
(0-94) 340-49-40, www.bicommed.friko.pl

MEGA
07476/A

------------------------------ -- ------------- ----------

ZWIERZĘTA

BIZNES

BRODAWKI, kurzajki, odciski, zamykanie

PROMOCJA bramy segmentowe z automa

—--------- —-------------- ---------------- :-----------------

ZIMOWISKO. Wyjazd z Koszalina.

ALKOHOLOWE odtruwanie. Narkomania.
059/847-50-68,0-602-635-470

ul. Wolności 3 0-59/840-31-96,
Manhatan box 62 (góra), 0-59/841-34-34

tem za 50% ceny 0-59/842-96-33,
0-94/343-25-71

10919/A

0500-40-95-95 ginekolog zabiegi.

05919/A

MATERIAŁOWE, najtaniej z montażem,

—---------------------------------------- :- --------------------

0603-645-985.

00194/A

00058/A

POZOSTAŁE

10391/A

00207/A

ORKIESTRA na karnawał. 0-506-233-467.

FERIE K/ZAKOPANEGO OD 28.01, AUTO

! BEZPIECZNIE ginekolog. 0-500-510-201.

ZBOŻE. 0-510409415.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

0-59/842-61-03, 0-59/842-61-14.
----------- ----------------------------- ---------------- ,——

00039/4

00223/A

MUZYKA

TRIADA oraz wszystkich najlepszych
organizatorów. HERKULES-EXPRESS,

KAREM ZE SŁUPSKA - BYTOWA 590 ZŁ.

wejściowe (mieszkania - domki) sprze
daż, montaż. PANTERA, 0-59/8-415-424.

-----

SKUP boczniaka. 0-508-408-026.

autokarowe. Oferta TUI, SCAN-HOLIDAY,

------------------------------------------------- :- --------------

GABINETY

DRZWI

KOD RUBRYKI SMS: 17, CENA: 9 ZŁ + 22% VAT

DOMINIKANA, wylot z Warszewy
od 1999 zł. Biuro Podróży Polorbis
(Dworzec PKP) tel. 0-59/842-70-14

KOD RUBRYKI SMS: 07. CENA: 18 ZŁ + 22% VAT

407604KOKBJV

PROSIAKI. 0-504-985-191

ABSOLUTNIE najtańsze bilety lotnicze,

------------------------------------------------- —^-----------

ZDROWIE

00185/A

UROCZYSTOŚCI

BIURA/KWATERY

Dworzec PKP. www.bilety.cmpa.pl

z dopiskiem „praca”.

tyki. 059/842-65-57, 0-600-213-343.
www.bramex.slupsk.pl

—--------------------------------------------------------------

00166/A

ZATRUDNIĘ. 0-504-172480.

BILETY UE. (094) 34-66-900.

(094) 340-30-76.

BAŃKOWSKI - producent bram, automa

—-----------------------------------------------------------

00139/C

ZATRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu mono

Koszalin, Żwirki i Wigury 3 „B”;

bram pod telefonem 0-59/8-415-424.

00139/8

Tel. 0-887-101-209.

STOLARSKIE: meble, schody, kuchenne.

CENY

lomorza.pf

00165/A

____________________________________ -

go język holenderski w stopniu komunika
tywnym. Praca wyjazdowa w/g potrzeb.
-------- —15---------------------------------------------------

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-------- -----------------------------------------------

ZATRUDNIĘ panie. Koszalin, 0695-591-919.

ZATRUDNIĘ młodego mężczyznę znające

USŁUGI MINIKOPARKĄ

Fimal, Bałtycka 3, 0-59/848-31-64

ANGIELSKI. 0-605-346460

00256/A

komunikatywnym. Praca wyjazdowa
w/g potrzeb. Tel. 0-887-101-209.

10632/A

ODKURZACZE CENTRALNE (VACUMAID,

059/84-71-917
08193/A

00161/A

ZATRUDNIĘ panie. Koszalin, 0695-591-919.

go język angielski, niemiecki w stopniu

BONIEK - okna, rolety, bramy.
----- ------------------------------------------------------------

------------------------------------------- -------- -------------

ZATRUDNIĘ młodego mężczyznę znające

garderoby, lustra „Krystom”. Koszalin,
Wąwozowa 15A, (094) 3410-354.

NE WYKONANIE, NIEDROGO; FIRMA HAN
DLOWA „EKO”SŁUPSK, POZNAŃSKA

08564//

00315/A

0-889-372-450

DISAN). MONTAŻ, SERWIS, PROFESJONAL

- ----------------------------------------------------------------

WIOLA po 40. Koszalin, 0691-857-735.

ZATRUDNIĘ fryzjerkę męską,
-------------------------------------------------- ——

------------- —-------------------------------- ---------------

redakcja@glos-pomorza.pl

603-071-603.

MEBLE kuchenne, łazienkowe,

! 0-59/842-48-84

::

ZATRUDNIĘ blacharza samochodowego.

MEBLE kuchenne, garderoby - najładniej
sze realizacje. Bella, Słupsk, Mickiewicza
47.059/840-01-65. Projekt, transport,
montaż gratis!

08202/i

-- -------------------------- -------------------------------------

głos Pomorza ‘| 3

OGŁOSZENIA DROBNE

Sobota - niedziela, 14-15 stycznia 2006 r.

00220/A

\ y ii = ~ '
ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w godz. 8-17.
Biuro Ogłoszeń tel./fax (094) 347 35 15/13/12, 347 35 11
Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 35 /05/14/41,
tel./fax (094) 347 35 06/07

k.n.minxtrfl U|. Ratuszowa 3, pok. 12 - w godz. 9-16
tel. (094) 35 404 95, tel. /fax (094) 35 278 55

(f4=tHi(N!m p|. Wolności 10 - w godz. 9-16
nad sklepem „Rossman” (wejście od ul. Boh. Warszawy)
tel./fax (094) 37 423 89
Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
KOSZALIN:
„AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Kikta” tel. 340 46 20 (do 9.30 i po 16)
„ARI CORINFO”, ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką), tel./fax 345 29 33,
341 43 45; e-mail: biuro@corinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, sob. 9-14
„BERNI” ul. Drzymały 10 (sklep PANASONIC) tel. 34105 02, fax 345 75 37, kom. 0601558 563
„EKOLAM” ul. Zwycięstwa 137 (Związkowiec), tel. 094 34 77 173, fax 34 77 174
godz. otwarcia 7.30-17.30, e-mail: bo@ekolam.koszalin.pl
„MEDIA PARTNER” J.M. Ćwiek, tel./fax 346 67 77 (całodobowo)
„MEDIA PRESS” Agencja Reklamowa, ul. Zwycięstwa 6A/p24, tel. 342 78 51 w. 294 (8-15)
Ino - KAR” tel./fax 347 04 27
_
„PIK” Agencja Usługowo - Reklamowa, ul. Zwycięstwa 106-108, tel./fax (094) 342 41 72 (9-16)
Białogard:
Naprawa Telewizorów „TeleMax” ul.Podlaska 1, tel. 312 20 19,
czynne pon. -pt. 10-17, sob. 10-14
Drawsko Pom.: Centrum Reklamy, ul. Sikorskiego 6, tel. 363 60 65, fax 363 60 62
Sławno:
Sklep i Biuro Ogłoszeń, ul. Rapackiego 2, tel./fax (059) 810 70 12
Świdwin:
Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, tel./fax 365 26 24
Świdwin'
INTER-CAFFE - Park Wodny „Relax”, pl. Sybiraków 1, tel. (094) 365 43 71

we dla wyjeżdżających do pracy.
0-59/840-31-95, 0-507-520-400
www.afternoon.pl
------------------------------------------------------------—

NATALKA. 0-665-499-156.
Wyrazy szczerego współczucia

Panu

Apartament Kołobrzeg. 0697284057
00142/A

STUDIO Agnes zaprasza. Zatrudnię panie.
094/35-16-364.
-------------------------------------------------------------------------

00358/A

Ryszardowi
Koterasowi

Radnemu Gminy
Dębnica Kaszubska
wyrazy
głębokiego współczucia
z powodu śmierci

z powodu śmierci

Teścia

Teścia

składa
Grzegorz Grabowski
Wójt Gminy
i
Zyta Ryte lews ka
Przewodnicząca Rady Gminy.
^
</

składają

SŁUPSK
al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk - w godz. 8-16.
Biuro Ogłoszeń tel./fax (059) 842 66 08

Koleżanki i Koledzy
z Centrum Kształcenia
Praktycznego w Słupsku

ul. Henryka Pobożnego 19
Biuro Reklamy tel./fax (059) 848 81 07
Biuro Ogłoszeń tel. (0-59) 848 81 03

Panu

Piotrowi Poczesnemu

10868/A

PRZYJMĘ koleżankę do pracy.
-------------------------------------------------- ;------

06769/A

4

00129/A

PRZYJADĘ. 0-600-177-664. Zatrudnię.

20506LJSJ_ A

36706KOAG.A

ul. Kochanowskiego 8-10 - w godz. 9-16
(budynek Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), tel./fax (059) 822 82 82

ul. Armii Krajowej 16 - w godz. 8-15
(budynek Biblioteki), tel. /fax (059) 862 55 88
Punkty przyjmowania ogłoszeń do „Głosu Pomorza”
SŁUPSK: „Agencja UNIPRESS” ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP),
tel./fax 842 89 54, 841 27 00, tel. 843 64 36 (cała dobę)
Biuro Ubezpieczeń Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Danuta Kubik,
ul. Gen. Andersa 10, 76-200, Słupsk, 059/845-41-62. (9-16)
Bytów: TUiR „WARTA” ul. Kochanowskiego 3, tel. 822 22 80 (8-16)
Człuchów: Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, ul. Sobieskiego 6/1, tel. 834 49 18
Lębork: Biuro Turystyczne „KIJÓW” ul. Handlowa 10A/28 (obok DH Kupiec) w godz. 9-17
Miastko: Biuro „WARTA” ul. Dworcowa 29, tel. 857 53 08
Ustka:
Agencja „CENTRUM KOBO” ul. Grunwaldzka 18, tel. 814 90 90
PHUPiT „BAŁTYK” ul. Żeromskiego 9, tel. 8144 220 (8-16)
P.H.U. ELEKTROMAR ul. Marynarki Polskiej 79/1, tel. 814 60 58
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania gazety, trafiają bezpłatnie do internetowego
Banku Ogłoszeń Drobnych „Głosu Pomorza" www.glos-pomorza.pl oraz do wydania
internetowego ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita" - serdecznie zapraszamy!
Nadaj drobne przez internet - www.nadaj.pl

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
Panu

Witoldowi Pietrykowi
składają

funkcjonariusze celni
i pracownicy cywilni
Urzędu Celnego w Słupsku
19606SLSB_A

|

Ą

SPORT

głos Pomorza

www.glos-pomorza.pl

dominet basket liga.

::

Sobota - niedziela, 14-15 stycznia 2006 r.

redakcja@glos-pomorzs.pl

Energa Czarni Słupsk - Anwil Włocławek

KOSZALIN
Koszykówka

Zamach na skrzydła Anwilu

Liga Akademicka Koszykówki.
AZS Politechnika Koszalińska
- AZS Politechnika Poznań. Nie
dziela, godz. 14, hala przy ul. Racła
wickiej 15.
Kołobrzeska Amatorska Liga Ko
szykówki. Niedziela, hala Milenium
przy ul. Łopuskiego: Żulicki - Star
let (godz. 17.15), CH Tim - PC. Ni
zioł (18.30), Szkoła Biznesu - Sanitech (19.45), pauzuje Śnieżka.

To będzie główne wydarzenie XV kolejki Dominet Basket Ligi. Energa Czarni Słupsk podejmować będzie Anwil
Włocławek-wicemistrza Polski. W pierwszej rundzie słupszczanie wygrali 79:66. Teraz muszą udowodnić,
że potrafią to zrobić po raz kolejny. Że to nie był przypadek.

Koszalińska Amatorska Liga Ko
szykówki. Hala przy ul. Głowackie
go. Sobota: KSP Viva Italia - Wilbo
(godz. 16), NMC - Beskid (17.05),
Przylesie - Poczta Polska (18.10),
Toris Papier - Jes (19.15). Niedzie
la: Państwowa Straż Pożarna - Park
(9), Dajcie Nam Wygrać - Gulki
(10.05), Fasolki - Reaktiv (11.10),
Kort - Rokus (12.20), Gaz System
- MM Bilans (13.30), Ratusz
- Grubik Team (14.40), Tymbark
- Super Mix (15.50), Torg - Ces
(17), Bonin - Akcja Sano (18.10).

POWTÓRZYĆ WYNIK
WIKTOR GRUDZIŃSKI

Fot. SŁAWOMIR ŻABICKI

center Anwilu Włocławek,
były zawodnik Czarnych Słupsk

Koszykarze Energi Czarnych staną przed niezwykle trudnym zadaniem w meczu z Anwilem Włocławek.
Spotkanie rozegrane zostanie w
sześć dni po tym jak Anwil zdecy
dowanie pokonał mistrza Polski Prokom Trefl Sopot.
- Rosną nam skrzydła i w Słupsku
nie pozwolimy, by ktoś nam je od
ciął - powiedział Wiktor Grudziń
ski, nowy center Anwilu, który
przyszedł do tego klubu z Turowa
Zgorzelec. Miniony sezon spędził
w Słupsku. W jego zespole wystą
pi, odpoczywający od gry w tym
tygodniu Michał Ignerski. Nie
zagrał we wtorek w meczu Pucha
ru ULEB z Landirenzo Reggio
Emilia. Tylko po to, by się lepiej

przygotować do meczu z Energą
Czarnymi. Nadal kontuzjowany
będzie rozgrywający Edward
Scott.
W słupskim zespole wszyscy za
wodnicy będą zdolni do gry.
W różnym jednak stopniu. Od po
niedziałku w treningach uczestni
czy Omar Barlett, którego choro
ba wykluczyła z ubiegłotygodniowych meczów ze Spójnią Stargard
Szczeciński i Notecią Inowrocław.
- Teraz jest z nim wszystko w po
rządku, bez problemu może wziąć
udział w walce przeciw Anwilowi
- mówi Andrzej Perchel, lekarz

NA WYJAZDACH
Azoty Unia Tarnów - AZS Koszalin

słupskiego zespołu. Coraz więcej
minut powinien dostać Mindaugas Burneika, chociaż po zaległo
ściach treningowych ciężko mu

wejść w wyczerpujący rytm zajęć
Energi Czarnych. Publiczność
w Słupsku po raz pierwszy powin
na jednak zobaczyć go w akcji, po
dobnie jak młodego rozgrywające
go Marcina Fliegera.
W pierwszym spotkaniu we Wło
cławku słupszczanie wygrali 79:66.
Wtedy Igor Griszczuk udowodnił,
że potrafi wykorzystać słabość ów
czesnego składu zbudowanego
przez Andreja Urlepa. Czas
na drugą lekcję. Oby równie
skuteczną.
RAFAŁ
SZYMAŃSKI
rafal.szymanski@glos-pomorza.pl
teł. 8488130

TYzeci z rzędu ligowy mecz wyjazdowy czeka koszykarzy AZS
Gaz Ziemny Koszalin. Tym razem zagrają w Tarnowie z DGP
Azotami Unią. Gospodarze ostatnio popisali się serią czterech
zwycięstw.
- Zrobimy wszystko by przerwać dobrą passę Unii, a rozpocząć
naszą zwycięską. Jedziemy do Tamowa żeby wygrać. Zespół
wreszcie zaczyna dobrze funkcjonować. Wprawdzie przegrali
śmy ostatnio dwa wyjazdowe spotkania, ale po walce i całkiem niezłej grze. Waż
ne jest to, że Milos Sporar wraca do gry - mówi Piotr Baran, trener AZS Gaz
Ziemny.
Sporar, który ostatnio nie grał z powodu kontuzji, wznowił treningi w czwartek.
- Zrobię wszystko by pomóc w odniesieniu zwycięstwa, chociaż wiem, że mecz
z Azotami Unią będzie jeszcze trudniejszy niż ten, który wygraliśmy u siebie
dwoma punktami - powiedział przed wyjazdem kapitan i rozgrywający koszaliń
skiej drużyny.
AZS Gaz Ziemny czeka długa podróż do Tamowa. - Myślę, że nie będzie to mia
ło wpływu na naszą postawę - mówi Baran.
Koszalinianie wyjechali w piątek o godzinie 6.30, a na trening zatrzymali się
w Inowrocławiu. Koszaliński zespół dotarł do Tamowa w piątek wieczorem,
a mecz rozegrany zostanie w sobotę o godz. 19. W dniu starcia koszalinianie
przeprowadzą kolejny trening - już na miejscu.
Pewny wygranej w Tarnowie jest skrzydłowy AZS, Grzegorz Radwan: - Jest to
wprawdzie mój stary klub, w którym zaczynałem swoją koszykarską karierę, ale
będę się starał zmobilizować kolegów. Bardzo lubię takie mecze, gra się przecież
tak jakby u siebie i jest to podwójnie mobilizujące. Jedziemy po zwycięstwo.(suw)

Astoria Bydgoszcz - Kotwica Kołobrzeg
Cztery zwycięstwa i dziesięć porażek to dotychczasowy bilans ko
szykarzy kołobrzeskiej Kotwicy w rozgrywkach ekstraklasy. W so
botę zmierzą się w Bjtigoszczy z tamtejszą Astorią.
Początek o godz. 16.
- Jedziemy sprawić niespodziankę. Nie może być inaczej. W pucharowym dwumeczu co prawda przegraliśmy z akademikami z Koszalina, ale kibice wreszcie
zaczęli nas wspomagać. To do czegoś zobowiązuje - mówi obrońca Kotwicy,
Grzegorz Arabas, który zna bardzo dobrze kosze w bydgoskiej hali, bo przecież
w ubiegłym sezonie bronił barw Astorii w ekstraklasie.
- Wszystkim nam, a mi w szczególności, bardzo zależy na wygraniu - dodał.
Być może jednak trener Wojciech Krajewski, który ma ciągle problem ze skom
pletowaniem składu, wymyśli coś specjalnego na zespół, który prowadził w po
przednim sezonie. Jedno jest pewne - popularny „Krajca” będzie miał do dyspo
zycji tylko dziesięciu graczy po rezygnacji z giy Srdjana Lalicia. Jermaine Wil
liams z USA, który przybędzie za niego na testy, zagra prawdopodobnie w
kolejnych spotkaniach z Polonią SPEC Warszawa i Turowem Zgorzelec, (suw)
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- Mecz Anwilu z Energą Czarnymi z różnych względów będzie dla ciebie bardzo ważny.
Grałeś niedawno w Słupsku, teraz budujesz atmosferę we Włocławku.
- Dużo zrobiłem dla Czarnych. Podobnie jak i oni dla mnie. To był w moim wy
konaniu w ich barwach niezły sezon. Chciałbym, aby kibice takim mnie zapamię
tali. Ale to już było. Bo teraz gram dla Włocławka i zrobię wszystko, abyśmy wy
grali. Chciałbym, aby kibice zrozumieli, że sportowiec musi nieraz dokonywać
wyborów. Tak jak na boisku i pod koszem, kiedy trzeba wybrać z której strony
Piłka ręczna
wejść „na trumnę”, jakiego zwodu używać. Dlatego teraz w Gtyfii zagram prze
ciwko tej wspaniałej publiczności.
Ekstraklasa kobiet. AZS Politech
- Nie boisz się presji?
nika Koszalińska - Vitaral Jelfa Je
- Nie mam sobie nic do zarzucenia, byłem fair wobec Czarnych, chyba nie ma
lenia Góra. Sobota, godz. 17.15, ha
powodów, by słupszczanie mnie wygwizdali.
la przy ul. Fałata 34.
- Zagrasz na jednego z najlepszych centrów w lidze - Aleksa Dunna. Trener Andrej Urlep
Liga wojewódzka juniorów. Gwar
przekazał ci jakieś wskazówki?
dia Szabel Koszalin - Łącznościo
- Obserwowałem Dunna kilka razy, niezły chłop. Silny, zaawansowany technicz
wiec Szczecin. Sobota, godz. 12, ha
nie, szybki. Mam już jednak na niego sposóbla przy ul. Fałata 34.
- Jaki?
- O tym kibice przekonają się w trakcie spotkania. Ale sądzę, że to co przekazał
Piłka nożna
Urlep powinno pomóc w zwycięskiej walce pod koszem.
- Wygrany mecz z mistrzem Polski, Prokomem Treflem Sopot zbudował atmosferę
46. Halowy Turniej Trampkarzy im.
w drużynie. Potem przegraliście we Włoszech, i teraz znowu będziecie w Słupsku mu
Stanisława Figasa. Niedziela, hala
sieli udowodnić, że w zespole zaczyna wszystko funk
przy ul. Fałata 34. Godz. 9-12.30, gru
cjonować.
pa IV „Starszych”: Wielim II Szczeci
- To spotkanie z
nek, Bajoma Kołobrzeg, Gwardia
Reggio graliśmy
I Koszalin, Orliki Jezierzyce, Polbuk
w okrojonym skła
Polanów, Victoria Dega Sianów.
dzie, nie było IgnerGodz. 12.30-16, grupa IV „Młod
skiego, ja siedziałem
szych”: Bałtyk I Koszalin, SP Buko,
na ławce, bo nie mo
wo, ULKS U2 Komety III Bytów,
Wielim Szczecinek, Orliki Jezierzyce,
głem zagrać. Ono nie
Gryf 95 Słupsk.
zepsuło jednak atmosfery.
Halowy Thmiej Żaków o Puchar
Myślę, że zwycięstwo z Czarnymi
jeszcze bardziej nas „nakręci”.
Młodzieżowej Rady Miasta - Biało
- Pamiętasz mecz ze Słupska z listopada
gard 2006. Niedziela, hala SP 5
2004 roku, gdy grając z Czarnymi prowadzili
przy ul. Kołobrzeskiej 23, początek
ście z Anwilem na 70 sekund przed końcem 11
0 godz. 10. Startują drużyny: UKS
punktami i przegraliście (79:81)?
Olimpia Bobolice, Bałtyk I Koszalin,
- O niczym innym nie rozmawiałem z moimi
Bałtyk II, Wielim Szczecinek, Darzkolegami z zespołu w tym tygodniu. Wracając
bór Szczecinek, Zespół Szkół Czarne,
J z Włoch cały czas wspominaliśmy tych kilka
UKS Unia I Białogard, UKS Unia II.
f decydujących minut. Oni mówili, że nie wie
VI Halowe Mistrzostwa Sędziów
rzyli w zwycięstwo, ja, że chyba zagraliśmy
ZZPN. Niedziela, hala IILO
ostatnie sekundy zbyt nonszalancko. I Anwil wy
przy ul. Chełmońskiego 7 w Koszali
grał przegrany mecz, a Czarni przegrali wygrany.
nie (godz. 10-18) oraz hala Gimna
Śmialiśmy się z tej sytuacji. Wtedy nie było mi
zjum w Mielnie (godz. 10-15).
do śmiechu. Ale teraz nic nie miałbym przeciwko
Kołobrzeska Amatorska Halowa Liga
temu, aby powtórzyć ten wynik.
Piłki Nożnej. Niedziela, hala SP 6
- Wtedy w Anwilu grał Dante Swanson, teraz znowu jest
przy ul. Poznańskiej: Szkoła Biznesu
w tym zespole.
| - Moto Centrum I (godz. 9), Rezy
-1 to moje doświadczenie z tamtego spotkania. Lepiej
denci Piekła - Barkas II (9.30), Ama
grać w zespole razem z nim. Jest nieobliczalny
tor - Moto Centrum II (10), Olimpij
w takich dramatycznych końcówkach.
czyk - AZP Bałtyk Mielnik (10.30),
Rozmawiał
MEC - AZS Kołobrzeg (11), Lemon
RAFAŁ SZYMAŃSKI ; - FC Ogrody (11.30), Ins-Bud Kmita
i - As Gips (12), LKS Barkas Obroty
- Media (12.30), JW Mrzeżyno Straż Graniczna (13), Euro Gips I M.K Bet (13.30), Euro Gips II - Sanitech (14).
Sianowska Liga Halowej Piłki Noż
nej. Sobota, hala Gimnazjum Gmin
nego przy ul. Chrobrego w Sianowie:
Oddział Zakład Energetyczny Słupsk
ABC I - ABC II (godz. 14), Hurtoww Słupsku
I nia Kacper - Gwiazdorzy ze Słowaka
(14.20), Juniorzy Victorii - Strażak
(14.40), ABC I - Hurtownia Kacper
(15), Gwiazdorzy ze Słowaka - Junio-

/

Koncern Energetyczny Energa S.A.

ENERGA
1) do pracy w Słupsku:
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poszukuje kandydatów:

i rzy Victorii (15.20), ABC II - Strażak
(15.40), Juniorzy Victorii - ABC
1 (16), Hurtownia Kacper - ABC
II (16.20), Strażak - Gwiazdorzy ze
Słowaka (16.40), Hurtownia Kacper
- Juniorzy Victorii (17), ABC I Strażak (17.20), ABC II - Gwiazdorzy ze Słowaka (17.40), Strażak Hurtownia Kacper (18), Gwiazdorzy
ze Słowaka - ABC I (18.20), Juniorzy
Victorii-ABC II (18.40).

• w służbach technicznych. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego technicznego (elektryczne),
znajomości- pakietu MS Office
• w służbach administracyjno-ekonomicznych. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego ekono
micznego, prawniczego, administracyjnego znajomości pakietu MS Office.

2) do pracy w Człuchowie
• -w służbach technicznych. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego technicznego (elektryczne)
lub średniego elektrycznego, znajomości- pakietu MS Office.
• w służbach administracyjnych. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego ekonomicznego,
znajomości pakietu MS Office.

;
;

3) do pracy w Lęborku

Siatkówka

• w służbach technicznych. Od kandydatów oczekujemy: co najmniej wykształcenia średniego elektrycznego,
znajomości pakietu MS Office
• w służbach administracyjnych. Od kandydatów oczekujemy:-wykształcenia wyższego bądź średniego (eko
nomicznego lub administracyjnego),znajomości pakietu MS Office.

4) do pracy w Byt o wie:
• w służbach technicznych. Od kandydatów oczekujemy: co najmniej wykształcenia średniego elektrycznego,

i
:

umiejętności kierowania zespołem ludzkim, dyspozycyjności.

3) do pracy w Miastku:
• w służbach technicznych. Od kandydatów oczekujemy: co najmniej wykształcenia średniego elektrycznego,
wskazane zaświadczenie kwalifikacyjne „E" bez ograniczenia wysokości napięcia, brak przeciwwskazań do pracy

Koszalińska Liga Amatorskiej Piłki
Siatkowej. Niedziela, hala
przy ul. Racławickiej 15: Zakład
Transportu Energetyki - Elhus-Markomp (godz. 10), AZS Politechnika
I - Sami Swoi (10), AZS Politechnika
I - Ganz Polska (11.15), Rymań - Za
kład Energetyczny (11.15).

Tenis stołowy

na wysokości, dyspozycyjności.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego w terminie do 21 stycznia 2006 r.
osobiście: w Wydziale Spraw Pracowniczych (Kadry), w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, pokój nr 407 lub na adres:
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział Zakład Energetyczny Słupsk w Słupsku, ul. Przemysłowa 114,
76-200 Słupsk.

W ofercie proszę wskazać miejsce pracy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

26106SLBH_A
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III liga mężczyzn. Sobota, godz. 11:
Jonex Szczecinek - ATS Stargard
Szczeciński, ZTTS Złocieniec - Salos
II Szczecin, UKS 7 Kołobrzeg - KTS
Koszalinianin II. Sobota, godz. 16:
Jonex Szczecinek - Salos II Szczecin,
ZTTS Złocieniec - ATS Stargard
Szczeciński.
(mars)

SPORT

Sobota - niedziela, 14-15 stycznia 2006 r.

www.gios-pomorza.pl

piłka ręczna.

SPORTOWY WEEKEND SŁUPSK
Koszykówka
Ekstraklasa mężczyzn: Energa Czarni Słupsk - Anwil Włocławek (sobota godz. 18, hala Gryfia przy ul. Szczecińskiej).
Liga wojewódzka młodzików (rocznik 1992): Czarni Plast-Team Słupsk - Medu
za Gdańsk (sobota - godz. 11, hala w SP nr 10 przy ul. Kulczyńskiego). Liga ju
niorów: Czarni Giełda Samochodowa Słupsk - Almares Wejherowo (sobota godz. 13, hala w SP nr 10 przy ul. Kulczyńskiego). Liga kadetek: Jedynka Lębork
- Siódemka Sopot (sobota - godz. 11, hala w G nr 1 przy ul. I Armii Wojska Pol
skiego). Liga młodzików (rocznik 1993): Czarni Rob-Plast Słupsk - Bat Sierako
wice (niedziela - godz. 11, hala w SP nr 10 przy ul. Kulczyńskiego). Liga kadetów
(rocznik 1990): Czarni Enmat Słupsk - SKS Starogard Gdański (niedziela godz. 13, hala w SP nr 10 przy ul. Kulczyńskiego). Słupska Amatorska Liga Ko
szykówki - niedziela: IILO - Ósemka (godz. 10.30), Rempol - Ekonomik
(11.45), IV LO - Niebiescy (13), Seritext - Mat-Bet/Sanitas (14.15), Lekarz Do
mowy - Fast Way (15.30), Toyota - Radio Gdańsk (16.45), I LO - Erkabud (18),
WMC-NET - Luksusowi (19.15). Hala SP nr 5 przy ul. Hubalczyków w Słupsku.

::

głos Pomorza

redakcja@gios~pomorza.pl

AZS Politechnika Koszalińska podejmuje Vita rai Jelfę

TENIS STOŁOWY
Tęcza u siebie

Tylko wygrana

W kolejnym meczu w ekstrakla
sie Tęcza Poltarex Nowa Wieś
Lęborska wystąpi przed własną
publicznością. Spotka się z Tra
sko Ostrzeszów.

Każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie moją osobistą klęską
- mówi przed spotkaniem AZS Politechniki Koszalińskiej z Vitaralem
Jelfą Jelenia Góra Dariusz Dworaczyk, szkoleniowiec akademiczek.

Piłka nożna
XXX Halowy Tümiej o Puchar Dyrektora SP nr 4 w Słupsku - sobota, rocznik
1994 - półfinały, godz. 9.
VI edycja Usteckiej Halowej Ligi
Piłki Nożnej - sobota: Gino Rossi
Słupsk - TV Kablowa Słupsk K-6
(godz. 15.30), Łosoś Ustka - Jabeł
Ustka (16.05), Zaskok Ustka - Tu
kan Wysoczańscy Wodnica (16.40),
Dywizjon Lędowo - KMT Stal Ko
bylnica (17.15), Alu Stocznia Ustka
- Warka Ustka (17.50), No Name
Słupsk - Tukan II Wodnica (18.25),
Budowlani Przewłoka - Sam Czar
Słupsk (19), Kosta Ustka - Aerozol
Metal-Box Chamowo (19.35); Nie
dziela: Kosta - Budowlani (godz.
10), Tukan Wysoczańscy - Łosoś
W SP nr 4 w Słupsku trwa halowym
(10.35), Jabel - Gino Rossi (11.10),
Aerozol Metal-Box - Telewizja Katurniej piłkarski.
?!™(1U5)’KMJ Stal -Zaskok
Lt
Warka - Dywizjon (12.55), Tukan II - Alu Stocznia (13.30), Sam Czar vjiTName 04.05). Hala ZSO przy ul. Bursztynowej w Ustce,
tros rvhCJa Debraneńskiej Halowej ligi Piątek Piłkarskich - sobota: FC Albasławka nm' w°radon Debrzno (godz. 14), PPZ Przybkowo - Grom Stani
ki 5 101 Fr Alk*6 Kuchenne Szufrajda Dębnica - Szczepan Sport Człuchów
n A ,ba o^ sPawacze Debrzno (15.45), Celtic Debrzno - PPZ
(16.20), Ogrodowa Debrzno - Meble Kuchenne Szufrajda (16.55), Doradon Szczepan Sport (17.30), Spawacze - Celtic (18.05). Hala ZS przy ul. Królewskiej
w Debrznie.
v
Halowa liga piątek o mistrzostwo ziemi słupskiej - niedziela: Flair Poland Ko
bylnica - Curver Poland Słupsk (eodz 1130) Bormech Chamowo - Radar JW
4961 Redzikowo (11.55), Curver - WIND Słupsk (12.25), Gryf 2005 Słupsk S'^°land (12-50)> SC Karol Pęplino - Radar (13.15), WIND - Bormech
(13.40), SC Karol - Flair Poland (14.10), Radar - Gryf 2005 (14.35). Hali Gryfia
przy ul. Szczecińskiej.

Rywalizacja zaplanowana jest
w sobotę o godz. 14 w hali Ze
społu Szkół przy ul. Polnej. Go
spodarze zajmują czwarte miej
sce. Goście są sklasyfikowani
na piątej pozycji. - W drużynie
panuje optymistyczny nastrój mówi Edward Nagórski, kie
rownik drużyny z Nowej Wsi
Lęborskiej. - Nasi gracze wie
rzą w swoje siły i uważają, że
stać ich na walkę o miejsce
na podium. Na pewno kibice
zobaczą dobre pojedynki.
Pierwszy mecz w Ostrzeszowie
wygraliśmy z Trasko 4:2, ale
po niezwykle zaciętym i drama
tycznym boju.
Pogoń Lębork rozegra dwa naj
bliższe mecze w Gdańsku.
W sobotę o godz. 16 jej rywa
lem będzie MRKS. W niedzielę
o godz. 10 lęborczanie walczyć
będą awansem (spotkanie z 12.
serii) z Olimpią Unią Gru
dziądz.
-- W pierwszej rundzie przegra
liśmy oba mecze po 0:4 - przy
pomina Jacek Wityk, prezes
sekcji tenisa stołowego Pogoni
Lębork. - Rywale są poza zasię
giem, ale zawodnicy będą
chcieli uzyskać korzystniejsze
wyniki. My musimy się skon
centrować na grach z drużyna
mi z dolnej półki, czyli z Cułani
Warszawa i ZKS ZSMP Zielo
na Góra.

(fen)

KOSZYKÓWKA
Wyjazd do Gdyni
Akadcmic/.ki (ciemne stroje) nie wyobrażają sobie porażki w meczu

Siatkówka

z Vitaralem.

Słupska Amatorska Liga Piłki Siatkowej - sobota: 7. BOW Słupsk - Plast-Team
Słupsk (godz. 10), Victoria Dębnica - CKP Słupsk (11), Smoki Słupsk - Lagu
na Ustka (12), Ekonomik Słupsk - Miko Słupsk (13), Mecenas Słupsk - Trafie
Słupsk (14), City Bar Słupsk - KS Kołczygłowy (15), Relax Słupsk - Drużyna Ra
tusza Słupsk (16). Hali ZSO nr 3 w Słupsku (wejście od ul. Witosa). Drugi tur
niej ligi wojewódzkiej młodziczek - w Słupsku (niedziela - godz. 12, hala ZSO nr
3 - wejście od ul. Witosa). Grają: Gedania Gdańsk, Gokowianka Morzeszczyn
i Czarni Słupsk.

Szachy
Turniej szybkich szachów - w Słupsku (niedziela - godz. 10, siedziba Krokusa
przy al. Sienkiewicza 7).

Tenis stołowy
Ekstraklasa mężczyzn: Tęcza Poltarex Nowa Wieś Lęborska - Trasko Ostrze
szów (sobota - godz. 14, hala w ZS przy ul. Polnej).
HI liga mężczyzn: UKS Łeba - AZS AWFiS Dębica Lincer Gdańsk (sobota
- godz. 11, mała sala szkolna przy ul. Tysiąclecia).
Gminna liga o puchar wójta gminy Czarna Dąbrówka - niedziela o godz. 12:
LZS Aller PL Unichowo - Czarna Dąbrówka, FC Kleszczyniec - Oldboje Unichowo (hala PG w Nożynie).
(fen)
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głos Pomorza
Wypełnij kupon, wrzuć go do urny przed meczem, a będziesz
miał szansę na wspaniałą zabawę i wzbogacenie się o 100 zł.
W przerwie meczu rzuty z połowy boiska!
Imię i nazwiskov
648673653605691
Miejsce zamieszkania...
..................................................
Partner rzutów:
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W XIII kolejce rozgrywek ekstra

żam sobie, że moglibyśmy stracić
chociaż jeden punkt. Gramy u sie
bie, mamy wspaniałą publiczność
i nie możemy jej zawieść po raz
drugi z rzędu. Przeciwko jelenio
górskiej drużynie wystąpimy praw
dopodobnie w najsilniejszym skła
dzie, gdyż kontuzjowane wcześniej
zawodniczki systematycznie odzy
skują sprawność i powinny zagrać
w sobotnim meczu.
MAREK SUWAŁOWSKI
marek.suwalowski@glos-pomorza.pl
tel. 0943473521

klasy piłkarki ręczne AZS Politech
niki spotkają się na swoim parkiecie
z Vitaralem Jelfą. Mecz odbędzie
się w sobotę w hali Gwardii
przy ul. Fałata. Początek o godz.
17.15.
W pierwszej rundzie Vitaral Jelfa
pokonał AZS Politechnikę 24:21,
chociaż faworytkami były akademiczki.
- W sobotę również przystąpimy
do meczu w roli faworyta - mówi
Dariusz Dworaczyk. - Nie wyobra-

LEKKOATLETYKA
Skoki w Gryfii

ni Ogólnopolski Mityng Skoku
Wzwyż w Bursztynowym Sercu Euro
py odbędzie się 12 lutego. Do Słupska
po raz kolejny przyjadą najlepsi
skoczkowie wzwyż w kraju.
Swoją obecność potwierdził już Alek
sander Waleriańczyk.
Impreza z udziałem najlepszych pol
skich zawodników połączona będzie
z finałem Grand Prix Słupska gimna
zjalistów w skoku wzwyż. Jak co roku
dla naszych czytelników mamy kon
kurs z nagrodami. Do 10 lutego nale
ży dostarczyć do redakcji prawidłowo
wypełniony, zamieszczony obok ku
pon. Spośród tych, którzy prawidłowo
odpowiedzą na zadane pytania wylo
sujemy 10 osób, którym nagrody wrę
czy podczas mityngu mistrz olimpijski
w skoku wzwyż - Jacek Wszoła.
Wstęp na mityng, jak co roku, będzie
wolny.
(kJin)

W zaległym spotkaniu Sośnica
Gliwice przegrała z Zagłębiem
Lubin 27:31 (13:17)
Tabela
1.
2.
3.
4.

Zagłębie Lubin
AZS AWFiS Gdańsk
SPR ICom Lublin
Zgoda Ruda Śląska

12
12
12
12

22
18
17
15

378-298
382-323
371-273
317-273

5. Piotrcovia Piotrków
6. Vive Kielce
7. Sośnica Gliwice

12 15 337-296
12 14 347-347
12 12 334-345

8. KU AZS Politechnika

1211 304-313

9. Łącznościowiec
10. Vitaral Jelfa
11. EB Start Elbląg
12. AZS AWF Katowice

12 10 313-324
12 6 279-370
12 4 286-345
12 0 12 227-368

lit OGOLNOPOLSKI MITYNG SKOKU WZWYŻ

.«Ä
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W akcji Joanna Marks (Salos).

W BURSZTYNOWYM
SERCU EUROPY
SŁUPSK 200(1
Pytania konkursowe:

!

Koszykarki VBW Gdynia będą
gospodyniami pierwszoligowe
go meczu z Salosem Kobylnica.
Gra zaplanowana jest w sobotę
o godz. 16.30.

A'
\)

1. W którym roku odbył się po raz pierwszy w Słupsku ogólnopolski

mityng w skoku wzwyż?
2. Kto i z jakim wynikiem zwyciężyi w ubiegłorocznym konkursie?

3. Wymień co najmniej trzy techniki pokonywania poprzeczki

w skoku wzwyż.

Kupon z poprawnymi odpowiedziami należy wysłać pod adres redakcji
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19; 75-004 Koszalin, ul. Mickie
wicza 24 do dnia 10.02.2006 r.

głos Pomorza

więcej niż OKNA

W gdyńskim zespole grają za
wodniczki, które są w szerokiej
kadrze mistrza Polski - Lotosu.
Większość to młode dziewczę
ta. Pierwszy mecz w Kobylnicy
Salos 69:98.
- Każde spotkanie jest inne.
Dziewczęta są podbudowane
ostatnim zwycięstwem z gdań
skim Conradem. Przeciwko
gdyńskiej ekipie zagramy w naj
silniejszym składzie. Nie jeste
śmy faworytem w tej konfronta
cji, ale zawodniczki postarają
się pokazać z dobrej strony
- zapowiedział Robert Pietraś,

trener Salosu Kobylnica.

www.ms.pl 0 O 801 608 608
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SERWIS PRENUMERATORA

::

przyjmuje w godz. 8-15

Zadzwoń!

Katarzyna Krupka

Zgłoszenia przyjmuje:

pod numerem

Anna Kozoń

094 347 35 58

tel. 059 848 81 24

Kolejowa - 94-36
Celna - 0-300-900-012
AIDS-0-801-225-001
PKS - SŁUPSK - 059 842-42-56,
BYTÓW - 059 822-22-38, CZŁU
CHÓW - 059 834-22-13, LĘBORK
-059 862-19-72
POGOTOWIE
WETERYNARYJNE
BYTÓW-059 822-22-70
LĘBORK-059 862-19-63
MIASTKO - 059 857-29-53
USTKA - 059 814-42-93
KURSY WALUT

TELEFONY
INTERWENCYJNE
Pogotowie Ciepłownicze:
BYTÓW - 059 822-66-44
CZŁUCHÓW - 059 843-27-50
LĘBORK-059 862-11-81
MIASTKO - 059 857-28-91
Pogotowie Wodno-Kanalizacyj
ne:
BYTÓW - 059 822-22-03
CZŁUCHÓW - 059 834-25-08
LĘBORK - 059 862-14-73
ŁEBA-059 866-18-36
MIASTKO - 059 857-24-69
POMOC DROGOWA
SŁUPSK - 981 ;059 844-04-31; 059
842-79-40; 059 842-44-40;059 81191-50; 059 847-18-88
BYTÓW - 059 822-40-32; 059 822-

Kantor MIAMI „Galeria Podkowa”
ul. Starzyńskiego, Słupsk, tel. 059
841-70-31:
Skup
Sprzedaż
USD
3,08
3,26
EURO
3,73
3,90
GBP
5,45
5,63
CHF
2,38
2,49
REKREACJA
SŁUPSK: Ośrodek Sportu i Re
kreacji, ul. Szczecińska 99, tel. 059
843-40-16 lub 17 - pływalnia czyn
na codz. w godz. 6-22
LĘBORK: Centrum Sportu i Re
kreacji, ul. Olimpijczyków 31, tel.
059 862-71-77 - pływalnia czynna
codz. w godz. 6-22
USŁUGI MEDYCZNE
SŁUPSK: Prywatne Pogotowie
Stomatologiczne - lekarz Kalina
Kwiatkowska - czynne w godz. 22 02, ul. Sołdka 2, tel. 059 843-56-75
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłąta
ja 31, tel. 059 840-35-50 (budynek

27-28
CZŁUCHÓW - 059 834-14-12
LĘBORK-059 862-17-87
INFORMACJA
Biuro numerów - 118913
Paszportowa - 059 846-84-85

PORADA DNIA

Chcesz zaprosić naszych Czytelników
na spektakl, wystawę, koncert?

prenumeraty

TELEFONY ALARMOWE
Centrum Alarmowe-112
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - 986
Pogotowie Ratunkowe - 999
Pogotowie Energetyczne - 991;
059 841-61-14
Pogotowie Gazownicze - 992
Pogotowie Ciepłownicze - 993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
-994
Numer interwencyjny Wojewody
Pomorskiego - 9287

'Slupsk@glos-pomorza.pl

INFORMATOR KULTURALNY

Uwagi i reklamacje dotyczące

Poczty Głównej) - całodobowa;
Przychodnia Lekarska, ul. Cheł
mońskiego 3, tel. 059 845-61-60 czynna w godz. 8-19
NZOZ Klinika SALUS, ul. Zielona
8, tel. 059 840-19-40; 059 840-1941 czynna w godz. 7-19; Przychod
nie POZ: ul. Młyńska 1a, tel. 059
841- 37-63 w godz. 8-19; ul. Moch
nackiego 19, tel. 059 848-26-66;
059 845-69-99
LĘBORK: Franciszkańska Stacja
Opieki Caritas Hospicjum Domo
we, ul. Basztowa 8, tel. 059 863-31 58 czynne od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8-14
USŁUGI RÓŻNE
SŁUPSK: Biuro Ubezpieczeń - OC
tanio! Agencja SKOK - pożyczki,
Andersa 10, 059 845-41-62. Przyj
mujemy ogłoszenia do „Głosu Po
morza” i „Głosu Szczecińskiego”
Hotel dla psów (całodobowy)
Słupsk, ul. Paderewskiego, tel. 059
842- 84-14; 059 840-02-21, 0-603070-170
KEBAB
Kebab Haus, ul. Wolności, Stary
Rynek, Filmowa, tel. 059 840-3032, czynne w godz. 9-22, niedziela
w godz. 12-22 (dowóz na telefon)
PIZZA NA TEL
Pizzeria VEGAS, ul. Grottgera 22,
tel. 059 844-14-43 (dowóz Słupsk,
w godz. 10-21.30)
POCZTA
SŁUPSK: ul. Kołłątaja 31 (całą do
bę) tel. 059 841-30-45; 059 842-5247

CO? GDZIE? KIEDY?

m* Krzysztof Ścibor,

synoptyk ze Słupska
Na sobotę i niedzielę śmiało możemy
zaplanować spacery. Będzie pogodnie
i bez opadów. Słaby wiatr nie będzie przeszkadzał,
więc można również spacerować nad morzem.
Na drogach sucho, będą panowały dobre warunki
jazdy. Mróz pojawi się tylko w nocy.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ I JUTRO
DYŻURY APTEK
SŁUPSK: „Ratuszowa”, ul. Tuwi
ma 4,
tel.
059
842-49-57;
„Przy Placu Dąbrowskiego”,
(wejście od ul. Przemysłowej)
otwarta codziennie 8-22, tel. 059
840-30-22 (bezpłatny dowóz leków
do domu); „Vitae”, w Kauflandzie czynna codziennie w godz. 8-22,
tel. 059 840-21-31
BYTÓW: „Jesionowa”, ul. Ks. Do

Długosza 29, tel. 059 834-17-52;
niedziela „Zamkowa”, ul. Królew
ska 2, tel. 059 834-32-58
LĘBORK: sobota „Strywald’M”,
ul. Armii Krajowej 32, tel. 059 86217-41; niedziela „Staromiejska”,
ul. Staromiejska 17, tel. 059 863-4103
ŁEBA: „Słowińska”, ul. Kościusz
ki, tel. 059 866-13-65
MIASTKO: „Centralna”, ul. Armii
Krajowej 22, tel. 059 857-90-01
USTKA: sobota „Jantar”, ul. Grun
waldzka 27, tel. 059 814-46-72; nie
dziela „Panaceum 013”, ul. Ko
pernika 18, tel. 059 814-43-67;
WICKO: „Pod Agawą”, tel. 059
861-11-14

SŁUPSK:
Muzeum
Pomorza
Środkowego - Zamek Książąt Po

RAL
(lir)

Gdzie: Słupsk
Kiedy: niedziela, 15 stycznia
W Nowym Teatrze w niedzie
lę już po raz przedostatni wspa
niała polska szopka czyli „Betle
jem polskie” Lucjana Rydla w re
żyserii
Zbigniewa
Kułagowskiego i Bogusława Semotiuka. Ponieważ spektakl do
starcza wielu emocji, należy go
zobaczyć koniecznie. A emocje
są świąteczne i patriotyczne, bo
wiem Rydel różne postaci uczy
nił bowiem symbolami walk
i cierpień, ożywił polską prze
szłość, stworzył barwny fresk
narodowych losów. Herodem
jest u niego car Rosji, a Trzema
Królami nasi władcy: Kazimierz
Wielki, Władysław Jagiełło i Jan
III Sobieski. Ponieważ w sceno
grafii wykorzystano motywy ka
szubskie, odnosi się wrażenie,
że Jezus narodził się nie tylko
w Betlejem, ale i na Kaszubach.
W spektaklu brzmi ponad 20 ko
lęd i pastorałek, które bogato za
aranżował koszaliński kompozy
tor Maciej Osada-Sobczyński.
W spektaklu występują aktorzy
i amatorzy wyłonieni w specjal
nym castingu. Podczas finału
na scenie pojawia się niemal 50
osób. Bilety w cenie 20, 15 i 12
złotych, spektakl rozpoczyna się
o godz. 19.13.

(lir)

Na Dzikim
Zachodzie
Gdzie: Słupsk
Kiedy: sobota, 14 stycznia
„Jak zdobyto Dziki Zachód,
czyli muzyka z westernów” - to
hasło pierwszego w tym roku
koncertu Polskiej Filharmonii,
który poświęcony będzie w prze
ważającej części muzyce filmo

Jasełkowy
przegląd
Gdzie: Lębork
Kiedy: sobota, 14 stycznia
W kościele św. Jakuba Apostoła
odbędzie się II Miejski Przegląd Ja
sełek. Wystąpią: Mali Rycerze Nie
pokalanej, Grupa Folkowa Obertas,
oraz zespoły ze Szkół Podstawo
wych nr 5,8, Gimnazjum nr 2 oraz
Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół
Ponadgimnazajalnych nr 1, Zespołu
Szkół Gospodarki Żywnościowej
i Agrobiznesu. Początek o godzinie
10.30, około godz. 13 wystąpi Ze
spół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska.
Organizatorzy - Parafia św. Jakuba
Apostoła, lęborskie Koło Stowarzy
szenia Rodzin Katolickich Diecezji
Pelplińskiej oraz Lęborskie Stowa
rzyszenie św. Jakuba Ap. - serdecz
nie zapraszają. Wstęp wolny.

(anra)

Wykład ze sztuki
wej. Dyrygent i aranżer Jan Wal
czyński opracował na orkiestrę
symfoniczną program zatytuło
wany „Muzyka z westernów”.
Zawarł w nim fragmenty ścieżki
dźwiękowej ze słynnych wester
nów i właśnie ten program usły
szymy w pierwszej części wie
czoru. Część drugą wypełni kon
cert zespołu Lonstar, jednego
z najpopularniejszych zespołów
country w naszym kraju. Lider
zespołu Michał Lonstar Łuszczyński poprowadzi cały kon
cert. Bilety w cenie 25 zł normal
ne i 20 zł ulgowe można kupić
w kasie Polskiej Filharmonii.
UWAGA! Czytelnik, który ja
ko pierwszy zgłosi się dzisiaj
o godz. 17 do kasy Polskiej Fil
harmonii z sobotnim wydaniem
„Głosu Pomorza”, dostanie dwu
osobowe zaproszenie na kon
cert, który rozpoczyna się
o godz. 18.

■

Gdzie: Słupsk
Kiedy: sobota, 14 stycznia
Muzeum Pomorza Środkowe
go w Słupsku zaprasza młodzież
szkół średnich oraz wszystkich za
interesowanych na wykład z histo
rii sztuki, pod tytułem „Sztuka no
wożytna: barok, rokoko, klasy
cyzm”. Spotkanie odbędzie się
w Zamku Książąt Pomorskich
w sobotę o godz. 10. Zajęcia doty
czyć będą zagadnień sztuki nowo
żytnej. Obejmą malarstwo, rzeźbę
i sztukę użytkową barokową, roko
kową i klasycystyczną, z zazna
czeniem zmian i różnic w kolejno
następujących po sobie stylach,
określenie głównych środków wy
razu w sztuce nowożytnej oraz po
znanie twórczości artystycznej
wielkich malarzy i rzeźbiarzy epoki
nowożytnej. Zajęcia poprowadzi
zabytkoznawca Ewa Czaplińska.
Wstęp wolny.

(lir)
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Drawsko
Pomorskie

::

\

morskich, ul. Dominikańska 5-9,
czynne w godz. 10-16; Skarby Ksią
żąt Pomorskich; Sztuka dawna Po
morza od XIV do XVIII wieku; Stani
sław Ignacy Witkiewicz-Witkacy
(1885-1939); twórczość plastyczna;
Polska Szkoła Grafiki. Ekspozycja
od Janiny Kraupe do Andrzeja Ka
sprzaka; Herbaciarnia w Spichle
rzu, czynna godz. 10.30-21: Muze
alne spotkania z fotografią; Galeria
Kameralna, ul. Partyzantów 31 a:
czynna w godz. 8-16, sob-niedz
w godz. 10-18: Nie ma rzeczy zupeł
nych Aleksandra Went & Alicja Kar
ska; Baszta Czarownic, ul. F.Nullo
8, czynna w godz. 10-17: Niewygod
nie, kurator: Jacek Kołodziejski
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, tel. 059 822-26-23
w godz. 10-16: Kultura materialna
Kaszubów Bytowskich; Sztuka sa
kralna; Portrety Gryfitów Książąt
Pomorskich; Dawna broń i uzbroje
nie i historia zamku. Wieża po ko
ściele św. Katarzyny: Pradzieje Zie
mi Bytowskiej - archeologiczna
opowieść o przeszłości. Historia no
wożytna miasta. Wystawy czasowe:
Zobaczyć Łącko - miniatury graficz
ne i exlibrisy
CZŁUCHÓW: Muzeum Regionalne,
tel. 059 834-25-86, czynne w godz.
10-16: Kultura materialna Ziemi
Człuchowskiej; Pradzieje; Rzemio
sło artystyczne XV-XIX wieku
LĘBORK: Muzeum czynne w godz.
10-6, sobota10-15, niedziela 9-14:
Lębork w zabytkach i dokumentach
(Lębork na starej fotografii); Alfred
Lubocki - prace ludowe; Odkrywa
nie przeszłości; Checz kaszubska;
Gabinet Paula Nipkowa (twórca te
lewizji); Białogarda i Lębork-wcze
sne średniowiecze; Odkrywanie
przeszłości; Galeria Strome Scho
dy: zmiana wystawy
KLUKI: Muzeum Wsi Słowińskiej,
tel. 846-30-20 w godz. 9-15: Pre
zentacja architektury i kultury mate
rialnej Słowińców
SMOŁDZINO: Muzeum Przyrodni
cze Słowińskiego Parku Narodowe
go, tel. 811-73-68 czynne poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30
w sobotę i niedzielę czynne
po uprzednim uzgodnieniu telefo
nicznym
USTKA: Bałtycka Galeria Sztuki,
ul. Zaruskiego 1a, czynna w godz.

Prognozę
przygotowało Biuro
Prognozy Pogody
„Calvus".

Człuchów
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4E-
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ASTRONOMIA

PROGNOZA DLA REGIONU

Wschód słońca o 8.03, za

Nad Pomorzem sporo słońca, bez opadów. Koło południa
temperatura maksymalnie wzrośnie do 1°C. Wiatr południo

chód o 15.55.
Dzień będzie trwał 7 godz.

wy, słaby. Ciśnienie wysokie i wolno spada. Biomet korzystny.

i 50 minut.

W nocy dość pogodnie, miejscami mglisto i mroźno. Rano
około -6°C. Jutro i pojutrze bez zmian na niebie sporo słońca,

TEATR
SŁUPSK: Filharmonia Sinfonia
Baltica, ul. Jana Pawła II 3, tel. 059
842-38-39: sobota Muzyka z we
sternów - koncert orkiestry, godz.
18. Nowy Teatr, ul. Jana Pawła II3,
tel. 059 842 84-34; niedziela Betle
jem Polskie, godz. 19.13 (duża sce
na). Teatr Lalki Tęcza, ul. Waryń
skiego 2, tel. 059 842-87-94: soboi ta Ludowa Szopka Polska, godz. 11

informator

Lębork

mańskiego 3, tel. 059 822-44-19
CZŁUCHÓW: sobota „Oberland”,

WYSTAWY

Patriotycznie
i świątecznie

Sobota - niedziela, 14-15 stycznia 2006 r

cały czas sucho i na termometrach do 1°C. Na drogach dobre
warunki jazdy. Pogoda powinna sprzyjać długim spacerom.

PRZYSŁOWIE
Ciepła izba szczytem ży
czeń i tak jakoś mija sty
czeń.

REGION, 14/15 STYCZNIA 2006
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KARTKA Z KALENDARZA
Mają naturę miłą, delikatną, o usposobieniu szlachetnym. Ich

14.01.

umysł jest głęboki i subtelny. Nierzadko bywają obdarzeni ja
kimiś zdolnościami twórczymi, literackimi, muzycznymi, wy

2006 r.

kazują również zdolności do mechaniki.
Imieniny obchodzą.

Jest miła, czarująca, o gładkim sposobie bycia. Nie brak jej
talentów, często buja w obłokach. Czasem ceni sobie życie
rodzinne i spokój, ale jest ciekawa świata. A ponieważ jest

Nina
Hilary

łatwowierna, natrafia na wiele trudności i kłopotów.

10-17: Księżycowi podróżni - Jacek
Dłużewski
KINA
SŁUPSK. MILENIUM tel. 842-5191: Opowieści z Narnii - lew, cza
rownica i stara szafa, godz. 17
i 19.30 (sob. dod. godz. 14.30,
niedz. dod. godz. 12 i 14.30); Facet
z ogłoszenia, godz. 18 i 20; Podwój
na gra, godz. 19 (sob. i niedz. dod.
godz. 16.30)
MCK: REJS - sobota Gnijąca pan
na młoda, godz. 16; Wierny ogrod
nik, godz, 18
BYTÓW: ALBATROS - Harry Pot
ter- czara ognia, godz. 17
CZŁUCHÓW: UCIECHA - Harry
Potter - czara ognia, godz. 18 (so
bota dod. godz. 17)
USŁUGI POGRZEBOWE
SŁUPSK: „KALLA”, ul. Armii Kra
jowej 15, tel. 842-81-96; 0-601-928600, Halina i Krzysztof Banacho
wie
„HADES”, ul. Kopernika 15, cało
dobowo: tel. 842-98-91, 0-601-663796. Przewóz i przechowanie bez
płatne
„ZIELEŃ”, tel. 841-13-15, (całodo
bowe) tel. 0-502-525-005
„HERMES”, ul. Obrońców Wybrze
ża 1, (całodobowo) tel. 842-84-95;
0-604-434-441.
„EDEN”, ul. Armii Krajowej 9 (cało
dobowo), 059/8-400-760; 0-509858-313, przewóz gratis!
O wszelkich zmianach prosimy
informować: tel. 848-81-00; teresa. bobows ka@g los-pomo
rzą.pl.
(teb)

TELEWIZJA
SŁUPSK
Program lokalny w Słupsku i Ustce
nadawany jest od poniedziałku
do soboty w tzw. „pętli programo
wej”, w kanale S 04 (pakiet polski
i złoty) sieci kablowej VECTRA S.A.
Codzienny program premierowy
trwa 60 minut.

Dziś wprogramie:
Tydzień Nad Słupią - przegląd infor
macji
Poglądy - magazyn publicystyczny
Stare jak nowe - program rozrywko
wy (powt.)
Muzyczny Relaks - wideoklipy zagraniczne
-yO Stp
Sobota
Wiadomości
(91%
o każdej pełnej
1»»1W? i
godzinie
\l95,3*|r
od godz. 5. 6-9
Studio Bałtyk. 912 Studio Kon
takt.
13-15.30
Popołudnie z Nami. 15.30-18. Po
czekalnia i Lista Przebojów 18.1020. Sportowy Weekend 18.10-20.
20-23 Baw się razem z nami.
Niedziela
Wiadomości o każdej pełnej godzi
nie od godz. 5. 6-9 Studio Bałtyk. 912 Studio Kontakt. 13-15.30. 12-13
Niedzielna godzina dla dzieci. 1316 Popołudnie z nami. 16-20
Na skali retro. 20-22 Kończymy
weekend. 22-23 Panorama muzyki
klasycznej.

głos Pomorza

jaskiń znajduje się na Słowacji. Cztery
z nich zostały wpisane na listę Światowego
Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.

kilogramy soli zużywa się do przygotowania
kąpieli solankowej, która pomaga na wiele
dolegliwości. Solanka to jeden z zabiegów
hydrologicznych proponowanych przez
gabinety odnowy biologicznej.

lyMwrijry/rrcT.tra

rady ma tym razem stylistka z Salonu Urody
„Gabriel” dla pań o krótkich, blond włosach.
Z metamorfozy skorzystała nasza kolejna
czytelniczka - pani Jadwiga.

Krzyżówka z 7 stycznia
Maria Tarabasz ze Szczecinka
Nagrodę wyślemy pocztą
Konkurs Propol Pur
Danuta Lichorad z Koszalina
Mirosława Buciarska ze Słupska
Nagrody są do odebrania w redakcjach „Głosu Pomorza“.

Atrakcje dla Czytelników w prezencie
Pierwsze 2 osoby, które przyjdą z sobotnim
wydaniem „Głosu Pomorza” w poniedziałek do naszej
redakcji przy ul. Henryka Pobożnego 19 w Słupsku o godz. 10.00

STR. 22

otrzymają kupon na SOLARIUM lub USŁUGĘ FRYZJERSKĄ.
16706SLSB_A
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Na śledzika zawsze znajdzie się miejsce na stole!

Podziel się przepisem na Śledzia

głos Pomorza

Zapraszamy do
wspólnej zabawy!

Na przepisy potraw ze zdjęciami czekamy do 31 stycznia.
Autorów najciekawszych przepisów nagrodzimy, a przepisy opublikujemy w specjalnym dodatku ŚLEDZIK

Receptury prosimy przesyłać pod adresem redakcji 76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19 lub 75-400 Koszalin, ul. Mickiewicza 24.

RAPORT SAMO ZDROWIE

głos Pomorza
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redakcja@gios-pomorza.pl

FOT. SŁAWOMIR ŻABICKI

www.glos-pomorza.pl

Sobota - niedziela, 14-15 stycznia 2006 r.

Hormony to białkowa sygnalizacja świetlna naszego organizmu. Dyrygują nim jak światła na skrzyżowaniu ruchem
pojazdów. Gdy ich brakuje, albo jest ich za dużo, to działanie organizmu rozregulowuje się i zaczynają się kłopoty.

Dlatego trzeba z nimi postępować ostroż
nie: przyglądać się ich działaniu, ale
na pewno nie na własną rękę. A już
na pewno nie należy bez potrzeby ingero
wać w delikatną równowagę, którą two
rzą w organizmie.

Hormony też dojrzewają
Hormony powstają w wewnętrznych na
rządach, które lekarze nazywają gru

czołami dokrewnymi. Zaliczamy do nich:
podwzgórze, przysadkę mózgową, tar
czycę, przytarczyce, trzustkę, nadner
cza i gonady płciowe. Każdy z nich pro
dukuje jeden lub kilka hormonów, które
wydzielane są wprost do krwi. Wraz
z nią rozprowadzane są po całym orga
nizmie. Ich rolą jest oddziaływanie
na przebieg wszystkich procesów życio
wych. Robią to właściwie od momentu,
kiedy w płodzie wykształcą się wszyst
kie organy. W chwili narodzin nasz orga
nizm jest wyposażony we wszystkie gru
czoły dokrewne. Znajduje się w nich także

pełen skład hormonów. Ponieważ jednak
noworodek nie jest miniaturką dorosłego
człowieka ani dużego dziecka, jego orga
nizm potrzebuje czasu, aby wszystkie pro
cesy biologiczne, które zaczynają w nim
funkcjonować na własne konto, dojrzały.

Nadprodukcja
nie jest zdrowa
Kłopoty zaczynają się, kiedy gruczoły
dokrewne produkują zbyt dużo albo zbyt
mało hormonów. Te wady mogą mieć
charakter pierwotny albo wtórny.
W pierwszym przypadku często mamy

do czynienia z uszkodzeniami gruczołu
dokrewnego, które mogą być spowodowa
ne różnymi przyczynami, na przykład
powikłaniami wskutek chorób wiruso
wych. W drugim przypadku przyczyną
problemów chorobowych może być
uszkodzenie organów, które kierują pra
cą gruczołów dokrewnych. W rezultacie
narządy dokrewne zaczynają produko
wać zbyt dużo albo zbyt mało hormo
nów. Przeplatanie się tych różnych czyn
ników doprowadza do tego, że wskutek
naruszenia równowagi hormonalnej
w organizmie może dochodzić do wielu

rozmaitych chorób. Mogą one mieć po
dobne objawy, ale różne przyczyny. Dla
tego prawdziwą sztuką jest właściwe
zdiagnozowanie choroby.

Tarczyca decyduje o życiu
Tuż po narodzinach dziecka najważniej
sza jest działalność tarczycy. Jeśli źle
działa, to może zasadniczo wpłynąć na je
go nieprawidłowy rozwój. Ponieważ w
pierwszych dniach po porodzie choroba ta
nie daje objawów, na oddziałach noworod
ków przeprowadza się obowiązkowo bada
nia przesiewowe. Jeśli jego wynik jest

Substancje białkowe, które decydują o naszym zdrowiu
- Czy można żyć bez hormonów?
- Nie. Hormony są substancjami białkowymi, które są wytwarzane przez gruczoły dokrewne. Z nich dostają się bezpośrednio do krwi i z płynami ustrojowymi są roznoszone po całym or
ganizmie. W rezultacie wpływają na wszystkie procesy metaboliczne, które w nim zachodzą. Ogólnie można powiedzieć, że hormony regulują i utrzymują równowagę naszego organizmu.
Gdy zostanie ona naruszona, zaczynają się kłopoty. Praktycznie więc nie możemy być zdrowi, gdy gruczoły dokrewne nie wydzielają prawidłowo hormonów. Gdy produkują ich za mało, po
jawiają się objawy niedoczynności gruczołów dokrewnych, gdy za dużo, mówimy o ich nadczynności. Obydwa zjawiska są niekorzystne dla organizmu.
- Kiedy rodzi się dziecko, zwykle nie myślimy o hormonach. A może powinniśmy?

- Powinniśmy o tym myśleć nawet znacznie wcześniej. Kobieta, która chce urodzić dziecko, powinna o nich pomyśleć jeszcze zanim zajdzie w ciążę. Dlatego powinna pójść do swojego leka
rza rodzinnego i poprosić o skierowanie do endokrynologa, aby upewnić się, czyjej gruczoły dokrewne działają prawidłowo.

Małgorzata
Różańska
ordynator Oddziału
Neonatologii
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego
w Słupsku

- Dlaczego?

- Bo na przykład może nie wiedzieć, że cierpi na niedoczynność tarczycy, a to może mieć wpływ na zdrowie jej dziecka. Z punktu widzenia noworodka najważniejszym gruczołem dokrewnym jest tarczyca. Dlatego od dziesięciu lat, pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia, w Polsce przeprowadza się badania przesiewowe niemowląt w kierunku wrodzonej niedoczynności
tarczycy.
- To skomplikowane badanie?

- Nie, przeprowadza się je razem z badaniem w kierunku fenyloketonurii, innej wrodzonej choroby genetycznej. Polega na pobraniu kilku kropel krwi z piętki dziecka na specjalną bibuł
kę. Z tej kropli oznacza się poziom tyreotropiny, która odpowiada za uwalnianie hormonów przez tarczycę. Gdy poziom tego hormonu jest podwyższony, to oznacza, że tarczyca źle działa.
- Co ta diagnoza oznacza dla dziecka?

- Natychmiast trzeba przeprowadzić dalsze badania i rozpocząć leczenie, ponieważ poziom hormonu tarczycy decyduje o prawidłowym rozwoju mózgu. Jeśli nie rozwija się mózg, to nie roz
wija się całe dziecko. Poza tym widać, że z dzieckiem coś jest nie tak. Na przykład nie podnosi główki, po prostu wiotko leży na materacu. Bywa ospałe, mało ruchliwe, nie chce ssać albo
słabo przybiera na wadze.
- Czy z tą chorobą można walczyć?

- Oczywiście. Jak tylko dowiemy się, że coś jest nie w porządku, trzeba się udać do endokrynologa dziecięcego i rozpocząć leczenie. Ono jest łatwe. Polega na uzupełnieniu hormonu poprzez
podanie tabletek. Jeśli leczenie wrodzonego niedoboru hormonu tarczycy rozpocznie się nie później niż trzy tygodnie po urodzinach dziecka, to rokowanie na odzyskania przez nie pełnego
zdrowia jest bardzo dobre.
ROZMAWIAŁ ZBIGNIEW MARECKI
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Gruczoły i hormony
Przysadka mózgowa mieści się wewnątrz czaszki. Waży zaledwie 0,8 grama, ale
pełni zasadniczą rolę w naszym organizmie. Produkuje na przykład hormony po
budzające wzrost u dzieci i wpływające na funkcję narządów płciowych. Sprawuje
też kontrolę nad tarczycą.
Podwzgórze jest wielkości włoskiego orzecha i leży na podstawie mózgu. Po
przez gruczoł przysadki kieruje na przykład apetytem, sennością, budzeniem się,
aktywnością seksualną, reguluje ciepłotę ciała.
Tarczyca znajduje się na szyi i składa się z dwóch płatów. Wytwarza hormony,
które mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu.
Grasica znajduje się tuż za mostkiem, jest niezbędna dla rozwoju odporności or
ganizmu. Powiększa się do drugiego roku życia, pozostaje duża do okresu dojrze
wania, po czym zmniejsza się.
Nadnercza znajdują się nad szczytem każdej z nerek. Produkują hormony, któ
re odgrywają ważną rolę w razie zagrożenia ustroju lub dużego stresu.
Trzustka leży w jamie brzusznej, odgrywa ważną rolę w procesie trawienia.
Wytwarza sok trzustkowy zawierający enzymy rozkładające białka, węglowodany
i tłuszcze. Wydzieka też insulinę i glukagon - hormony, które kontrolują poziom
cukru we krwi. Lipaza, trzeci enzym produkowany przez trzustkę, działa z kolei
na tłuszcze.
Nerki pełnią ważne zadanie w procesie wydalania i utrzymują prawidłowy po
ziom niektórych substancji w organizmie. Jeśli spada ciśnienie krwi, mogą pro
dukować reninę - hormon, który podnosi ciśnienie krwi i chroni czynność nerek.
Jajniki spełniają podwójny cel. Wytwarzają komórki jajowe oraz wydzielają
żeńskie hormony płciowe: estrogeny, progesteron i inhibinę.
Jądra produkują męskie hormony płciowe: testosteron. Odpowiadają za drugorzędowe cechy płciowe, popęd płciowy, płodność.

::
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nieprawidłowy, matka zostaje listownie
powiadomiona o zagrożeniu i konieczno
ści poszerzenia badań. Jeśli jednak w
razie kłopotów w porę zareagujemy, dziec
ko może rozwijać się prawidłowo. Warun
kiem jest systematyczne podawanie hor
monu. Jeśli jednak leczenie zaniedbamy
lub opóźnimy, zwykle dochodzi do opóź
nienia rozwoju dziecka.
Czasem złe działanie tarczycy ujaw
nia się w późniejszych miesiącach życia
dziecka. O chorobie możemy myśleć, jeśli
zauważymy, że dziecko przestało się roz
wijać, cierpi na przewlekłą niedokrwi
stość niepoddajacą się leczeniu albo ła
mią mu się paznokcie lub jego skóra
stała się szorstka i sucha. Wtedy powin
niśmy się skontaktować lekarzem. Nie
pokoić mogą także opóźnienie wyżyna
nia zębów, opóźnione wypadanie zębów
mlecznych, częste zaparcia albo ujaw
nienie się przepuklin.
Jednym słowem: trzeba bardzo do
kładnie oglądać dziecko, bo uzupełniają
ce hormon leczenie jest proste, ale trze
ba je w porę zastosować.

Cukrzyca - choroba społeczna
Równie powszechną chorobą powo
dowaną przez niedostatek hormonu jest
cukrzyca. Powstaje wskutek złego funk
cjonowania trzustki, która produkuje in
sulinę, odpowiadającą za gospodarkę cu
krową. W tym przypadku też pojawiają
się objawy, które mogą sugerować pro
blemy hormonalne, spowodowane uszko
dzeniem trzustki.
- Gdy zauważamy wzmożone pra
gnienie, jesteśmy ospali i senni, czujemy
się osłabieni, a w nocy często oddajemy
mocz, to trzeba się wybrać do lekarza radzi Kazimierz Czyż, słupski diabetolog.
W tym przypadku też można żyć
z chorobą, ale trzeba się tego nauczyć.
Niestety, w niektórych przypadkach
oznacza to skazanie na uzupełnianie
przez całe życie brakującego hormonu
w postaci zastrzyków.
ZBIGNIEW MARECKI
7RI6NIFW.MARFCKI@GL0S-P0M0RZA.pl

TEL. 059 8488126
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Nadzieja dla cukrzyków
Amerykańscy lekarze przeszczepili choremu na cukrzycę komórki
trzustki pobrane od zdrowego dawcy. Produkujące insulinę komórki
trzustki umieszczono w wątrobie pacjenta.
Wątroba
Reguluje po
ziom różnych
substancji we
krwi, przygo
towuje tłuszcze
do trawienia.

Komórki trzustki pobrane od dawcy
Pobrano prawie połowę
trzustki dawcy.

1
Z próbki wyizolowano
i oczyszczono komórki wysp
2
trzustkowych (Langerhansa).

Trzustka
Wytwarza in
sulinę i enzy
my uczestni
czące w pro
cesie trawie
nia.

Wyspy trzustkowe
Wytwarzają insulinę hormon obniżajżcy po
ziom glukozy we krwi.
Trzustka chorych na
cukrzycę nie wytwa
rza odpowiedniej
ilości insuliny lub nie
wykorzystuje jej w od
powiedni sposób.

Wstrzyknięcie komórek
wysp trzustkowych
Żyła
wrotna

Komórki dawcy zostały
wprowadzone do
wątroby biorcy przez żyłę
wrotną.
Komórki wątroby -

Trzustka
Wszczepione komórki

wysp trzustkowych
4zagnieździły
się w żyłach
wątroby; są utrzymywane
przy życiu przez naczynia
krwionośne i tkankę, która
wytworzyła się wokół nich.

Wszcze
pione
komórki
Żyła

Źród o: National Diabetes Information Clearinghouse,
dr Jose Oberholzer z University of Illinois at Chicago
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Nieoperacyjna metoda leczenia miażdżycy - chelatacja, stosowana od lat w USA, jest dostępna także w Polsce.
Podczas serii zabiegów dochodzi do całkowitego rozpuszczenia blaszek miażdżycowych w całym układzie krwionośnym.
Ponad

600

milionów

indywidualnym przypadku o często
tliwości wlewów decyduje dynamika

stulecia, do leczenia zatruć metala
mi ciężkimi, ołowiem i rtęcią.

rewitalizacji.
- Pacjenci po zabiegu odczuwa
ją wyraźną ogólną poprawę samo
poczucia i powrót sił witalnych. Po
prawia się ich sprawność biologicz
na i powraca chęć do życia. Czują
się, jakby ubyło im 10-15 lat. Taki

postępów leczenia.
- Ilość ewentualnych dodatko
wych przetoczeń określa indywidu

- Jeżeli wprowadzimy do orga
nizmu taką aktywną substancję or
ganiczną, będzie ona tworzyła

alnie lekarz prowadzący, proporcjo

trwałe związki z metalami ciężkimi.

nalnie do efektów kuracji, pod ko
niec zaplanowanej serii zabiegów.
W pojedynczych przypadkach pro

Związki te są dobrze rozpuszczalne

stan wynika z faktu, że poza podsta
wową funkcją chelatacji, jaką jest
usunięcie z naczyń krwionośnych

wadzi się również tzw. chelatację
przypominającą, np. jedno lub dwa
przetoczenia na jeden do trzech
miesięcy po zakończeniu kuracji
podstawowej. Rzadko się zdarza, że
łączna liczba wlewów na jednego
pacjenta przekracza 50 - tłumaczy
Waldemar Szymański.
Dużą zaletą chelatacji jest to, że

ludzi

czyn. Dodatkową zaletą chelatacji

na świecie cierpi na choroby serca.
W Polsce, z tego powodu, umiera

jest powodowane przez nią zjawisko

rocznie około 300 tysięcy osób. Pra
wie co drugi przypadek zgonu spo
wodowany jest powikłaniami sercowo-naczyniowymi a najczęściej
miażdżycą (arteriosklerozą). Te nie
korzystne statystyki mogą zostać
odwrócone.

blaszek miażdżycowych, zabieg po
Chelatacja - nowa metoda le
czenia - szczególnie korzystnie
wpływa na zdrowie osób z poważny
mi komplikacjami krążeniowymi, ta
kimi jak: zawał mięśnia sercowego,
przebyty lub zagrażający udar mó
zgu czy bóle niedokrwienne koń-

JAK SKORZYSTAĆ
Z METODY CHELATACJI
Specjalistyczny Gabinet
Lekarski doktora
Waldemara Szymańskiego
mieści się w Koszalinie,
przy ul. Ruszczyca 14c.
Zabiegi trwające 2-4 godz.

woduje oczyszczenie organizmu
z toksycznych jonów i cząsteczek
metali ciężkich. Pochodzą one z co
raz bardziej zanieczyszczonego śro
dowiska a do ustroju człowieka wni
kają razem z powietrzem, wodą i po
żywieniem - wyjaśnia doktor
Waldemar Szymański, specjalista
leczenia miażdżycy metodą chelata
cji.
Cząsteczki i jony metali ciężkich
stają się źródłem wolnych rodników,
które biorą udział we wszelkich cho
robach o podłożu zwyrodnieniowym
i w procesie powstawania chorób
nowotworowych.

są wykonywane na miejscu.
Żeby umówić się na wizytę

można telefonować codziennie,
w godz. popołudniowych, pod nr
tel. kom. O 604 274 429 lub tel. sta
cjonarny,

nr (094) 347 44 67.
I\la pierwszą wizytę należy
przynieść ze sobą całą posiadaną
dokumentację choroby.

skutecznie przeprowadzony zabieg,
nie wymaga powtórzeń. Kuracja po
woduje oczyszczenie naczyń krwio
nośnych ze złogów lipidowo-cholesterolowych, poprzez usunięcie
wapnia z blaszek miażdżycowych
i ich rozpuszczenie. W ten sposób
dochodzi do udrożnienia naczyń
krwionośnych, co wpływa na popra
wę dotlenienia i dożywienia wszyst
kich komórek i tkanek organizmu.

w płynach ustrojowych, są zatem,
jako substancje całkowicie zbędne,
szybko wydalane przez nerki. ED
TA nie wchodzi w reakcje metabo
liczne, nie powoduje żadnych ne
gatywnych

skutków

ubocznych

i wydala się w całości. Lek jest trzy
i pół raza mniej toksyczny od po
wszechnie stosowanej polopiryny
i aspiryny - stwierdza doktor Szy
mański.
Podobne efekty lecznicze można
osiągnąć przy zastosowaniu długo
trwałej głodówki leczniczej. Przewa
ga chelatacji polega na tym, że
w przeciwieństwie do głodówek nie
powoduje związanych z nimi uciążli
wości głodowania, a co najważniej
sze, usuwa nagromadzone w orga
nizmie złogi metali ciężkich. Takich
efektów po głodówce nie można
oczekiwać.

Kuracje zalecane z innych powo
dów niż miażdżyca, nie wymagają

Dowiedziona naukowo skutecz
ność chelatacji w USA (w Polsce jak

przeważnie aż tylu zabiegów. Wy
starczające może się okazać 3-15

we i najbardziej spektakularne
wskazanie do chelatacji - obejmuje
przeciętnie 30 zabiegów kroplo
wych. Przeważnie 10 pierwszych

zabiegów, zawsze jednak decyduje
o tym lekarz prowadzący.

dotąd takich badań nie prowadzono
- red.) wynosi:
93% w przypadku dusznicy bole
snej;

Jak działa metoda

98% w przypadku arteriosklerozy
kończyn dolnych;

wlewów wykonuje się z częstotliwo
ścią trzy razy w tygodniu, 10 następ
nych - dwa razy w tygodniu i 10
ostatnich raz w tygodniu. W każdym

Chelatacja polega na wprowa
dzeniu do organizmu związku chela-

Kuracja miażdżycy - podstawo

towego (EDTA), stosowanego już
w latach pięćdziesiątych minionego

54% w przypadku zaburzeń krążeniowo-mózgowych.
- Przeciwwskazaniem do stoso
wania leczenia miażdżycy metodą

FOT. RADEK

- Zabieg chelatacji powoduje także zmniejszenie ilości przyjmowanych
przez pacjenta leków, a warto pamiętać, że przecież każdy lek powodu
je skutki uboczne - stwierdza doktor Waldemar Szymański.
chelatacji jest choroba nowotworo
wa i ostra niewydolność nerek. Me
tody nie stosuje się także w stanach
nagłych, wymagających natychmia

dodać że efektywność kuracji chelatowej jest znacznie wyższa u osób

stowej interwencji chirurgicznej
i u kobiet w ciąży. Warto przy okazji

HENRYK SOBOLEWSKI

niepalących - mówi Waldemar Szy
mański.

884005KOBH_A

TURYSTYKA

Sobota - niedziela, 14-15 stycznia 2006 r.

---------V,..... . W'V ■ V.............. ""i......................
www.glos-pomorza.pl

::

redakcja@glos-pomorza.pl

gierskiego, potem stał się na kilka stu
leci siedzibą żupana spiskiego. W1241
roku Zamek Spiski oparł się atakom
Tatarów. W1780 roku zespół zamkowy
zniszczył pożar i Zamek Spiski popa
dał w ruinę. Do całkowitego spusto
szenia nie dopuścili konserwatorzy za
bytków, którzy w 1970 roku rozpoczęli
renowację obwarowań i pałaców.
Na zwiedzanie i udział w imprezach
rycerskich trzeba przeznaczyć tutaj
przynajmniej jeden dzień.

Wieś ze stromą uliczką
Wilkoliniec (Vlkol), górska wioska po
łożona nieopodal Rużomberka, w 1993
roku trafiła na listę UNESCO jako re
zerwat architektury ludowej. Tak na
prawdę nie ma w sobie nic ze skanse
nu, gdyż mieszka w niej 20 osób.
Po porcji adrenaliny z jazdy po krętej
i wąskiej drodze, oczom każdego wę
drowca jawi się wieś ze stromą ulicz
ką kolorowych drewnianych chałup
z okresu od XVI do XIX, zrębową, dwu
piętrową dzwonnicą z 1777 roku i stud
nią z 1860 roku, z której do dziś czer
pie się pitną wodę. Pierwotnie była to
osada drwali i węglarzy. Dzisiaj jest
oazą spokoju, ciszy i pięknych wido
ków górskich.
Na Słowacji znajduje się ponad 4100
jaskiń. Dla turystów udostępnionych
jest 12, z których 4 jaskinie w Krasie
Słowackim: Domica, Gombasecka, Jasowska, Ochtinska Jaskinia Aragonitowa oraz Dobszyńska Jaskinia Lodo
wa zapisane są na liście Światowego
Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.

Najpiękniejsze jaskinie
Kras Słowacki (Slovenskkras) jest naj
większym obszarem krasowym w Eu
ropie Środkowej. Dzięki swojej rozma

e. Z wizytą na Słowacji

Skarby na liście UNESCO
Malownicze miasteczka, zagubione gdzieś wysoko w górach wioski,
ogromne twierdze i budzące grozę średniowieczne zamki, a także
bajeczne jaskinie - to tylko niektóre atrakcje Słowacji. Wiele z tych
miejscowości, budowli czy cudów natury trafiło na listę Światowego
Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.

Do Bańskiej Szczawnicy (Bańska), po
łożonej niedaleko Zvolenia w central
nej Słowacji, dojeżdża się krętą drogą.
Miasto swoimi bogatymi zabytkami
i górskim położeniem urzeka już
od pierwszych chwil. Ongiś należało
do najbardziej znanych ośrodków gór
niczych w Europie. Tutaj w 1735 roku
dekretem wydanym przez Marię Te
resę powstała Akademia Górnicza,
pierwsza na świecie wyższa szkoła
techniczna. Historia wydobycia i ob
rabiania złota i srebra ożywa podczas

wizyt w szybach starych kopalni udo
stępnianych turystom. W mieście
do obejrzenia jest sporo: Stary i Nowy
Zamek, kościół św. Katarzyny, kościół
romański Wniebowzięcia Matki Bo
skiej, słup wotywny upamiętniający
ustąpienie zarazy morowej w 1711 ro
ku, klopagotyckie, renesansowe i ba
rokowe domy mieszczańskie, Ratusz,
brama Pijarska, Muzeum Górnictwa,
Kalwaria oraz gmachy Akademii Gór
niczej i Leśnictwa.

Rynek kamieniami wyłożony
Zupełnie inny charakter ma położone
na wschodzie miasteczko Bardiów
(Bardejov), kiedyś leżące przy ruchli

wym szlaku handlowym z Polski
na Węgry. Najbardziej cennym zabyt
kiem jest tutaj gotycki kościół para
fialny św. Idziego. Wewnątrz mieści
się 11 późnogotyckich ołtarzy szafia
stych z lat 1440-1510. Na uwagę za
sługuje również prostokątny rynek wy
łożony
rzecznymi
kamieniami,
otoczony domami mieszczańskimi.
Na środku rynku, obok kościoła św.
Idziego, stoi gotycko-renesansowy ra
tusz z 1509 roku. W Bardiowie warto
odwiedzić również muzeum ikon.
A w niewielkiej odległości od Bardiowa
koniecznie trzeba zwiedzić wiele pięk
nych
drewnianych
cerkiewek.
Pięć kilometrów od miasta znajduje
się słynne uzdrowisko Bardejovskie
Kupele.

Siedziba żupana spiskiego

Konkurs
Wspólnie z Narodowym Centrum Turystyki Słowackiej w Warszawie i Wydawnictwem Ko
lumb w Słupsku zapraszamy do udziału w konkursie. Odpowiedzi na pytania prosimy nadsy
łać pod adresem „Głos Pomorza”, ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200 Słupsk. Czekamy
na nie do 27 stycznia. Wśród uczestników rozlosujemy nagrodę - weekend dla dwóch osób
w hotelu Bellevue w Bardiowie na Słowacji. Podczas pobytu gwarantujemy dwa śniadania
i wejścia na basen. Dojazd do słowackiego hotelu na koszt własny.
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Zamek Spiski (Spihrad) i okoliczne za
bytki (Spiskie Podhradie, Kapituła
Spiska i Żehra) zajmują 4 ha i są jed
nym z największych zespołów zamko
wych w Europie Środkowej. Najstarsza
pisemna wzmianka o zamku pochodzi
z 1120 roku. Początkowo pełnił on ro
lę twierdzy granicznej państwa wę

A

T-----------1. Gdzie powstała pierwsza na świecie wyższa szkoła techniczna?
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2. Ile jaskiń znajduje się na Słowacji?
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itości, specyficznej florze i faunie
należy do najładniejszych zakątków
na Słowacji. Dla terenów krasowych
charakterystyczne są jaskinie, żłobki
krasowe, wąwozy, przepaści, podziem
ne cieki wodne, wywierzyska. Do naj
piękniejszych jaskiń na Słowacji nale
ży trzypoziomowa Jaskinia Domica
- ze względu na unikalną różnorod
ność i bogactwo szaty naciekowej. Tra
sa turystyczna ma długość 1315 m,
z tego 140 pokonuje się na łódkach.
Jaskinia Gombasecka słynie z unikal
nych cienkich rurkowych stalaktytów
zwanych makaronami, które osiągają
długości do 3 m.
Jaskinia Jasovska ma bardzo bogatą
szatę naciekową, na którą składają się
pagodowe stalagmity, stalagnaty, na
ciekowe wodospady, tarcze i bębny.
Na ścianach jaskini zachowało się wie
le starych napisów i rysunków.
Od 1995 roku w jaskini odbywają się
lecznicze pobyty speleoklimatyczne,
również dla dzieci. Trasa turystycz
na ma długość 550 m.

Imię i nazwisko ......
3. Co to jest aragonit?

Adres zamieszkania

.....................................................................

Numer telefonu .......

Dobszyńska Jaskinia Lodowa

Nowy Zamek w Bańskiej
Szczawnicy
Igły, spirale i wachlarzyki
Niedaleko, w Rudawach Słowackich,
położona jest Ochtinska Jaskinia Aragonitowa. Należy do najcenniejszych
ze względu na unikalną aragonitową
szatę naciekową. Odkryta została
w 1954 roku i udostępniona dla tury
stów w 1972 roku. Trasa zwiedzania
ma 230 m. Wnętrze jaskini jest uroz
maicone minerałem aragonit, który
tworzy nacieki różnych kształtów (igły,
spirale, wachlarzyki itd.). Ochtinska
aragonitowa jaskinia jest unikatem
w skali europejskiej i jest jedną
z trzech udostępnionych jaskiń tego
rodzaju na świecie.
Dobszyńska Jaskinia Lodowa znaj
duje się w Słowackim Raju. Ma dłu
gość 1232 m, ale dla turystów dostęp
na jest tylko na długości 475 m.
Jaskinia należy do najsłynniejszych
lodowych jaskiń na świecie. Lód wy
stępuje tam w formie nagromadzeń
na dnie, lodowych wodospadów, sta
lagmitów i stalaktytów. W jaskini
stwierdzono występowanie 12 gatun
ków nietoperzy. Została odkryta w ro
ku 1870, a udostępniona w 1871 roku.
Oświetlenie elektryczne zostało
zainstalowane w roku 1887, dzięki
czemu należy ona do jednych z pierw
szych na świecie jaskiń oświetlonych
sztucznym światłem.
Więcej o możliwościach wypoczyn
ku na Słowacji dowiedzieć się moż
na z publikacji Wydawnictwa Kolumb
w Słupsku, tel 059 843 00 68.
www.obiezyswiat.com

BOGUSŁAW MATUSZKIEWICZ
FOT. WYDAWNICTWO KOLUMB I NARODOWE
CENTRUM TURYSTYKI SŁOWACKIEJ

Sobota - niedziela, 14-15 stycznia 2006 r.
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W zgodzie z naturą

Woda dobra na urodę
Szybki tryb życia, brak czasu na spacer powodują, że relaksu szukamy w gabinetach odnowy. Dzięki proponowanym
zabiegom możemy się w nich nie tylko zrelaksować, pokonać stres i zadbać o zdrowie, ale nawet pozbyć się cellulitu.
nuje się kąpiele trwające nie więcej
niż 5-10 minut.

Zbawienna sól
Jednym z najbardziej popularnych
zabiegów oferowanych w gabinetach
odnowy jest hydroterapia.
- Jest to dział lecznictwa fizykalne
go - tłumaczy Julia Stenka, fizjotera
peutka z Bytowa. - W hydroterapii
wykorzystuje się oddziaływanie wody
na ustrój. Kąpiele w specjalnych wan
nach do hydromasażu usprawniają
krążenie, zwiększają przepływ krwi.
Woda stymuluje również przepływ
limfy i obniża napięcie mięśniowe.

Solanki i bąbelki
Jak twierdzą specjaliści, wodny ma
saż uśmierza ból, poprawia ruchowość stawów i mięśni oraz łagodzi
skurcze. Ma wielki wpływ na przy
spieszenie regeneracji mięśni, nade
rwanych ścięgien i likwidację skurczy.
Dodatkowo wodne zabiegi zmiękcza
ją i stymu
lują skórę.
- Hy
Ćwiczenia
dromasaż
antycellulitowe
jest nieza
1. Klęknij na podłodze, kręgosłup powinien
stąpiony
być wyprostowany, ręce dotykają ziemi.
w łagodze
Podnieś do góry zgiętą w kolanie nogę
niu stresu,
na wysokości bioder i zacznij napinać po
pobudza
śladki, podnosząc nogę jeszcze trochę wy
również
żej. Wytrzymaj w tej pozycji 10 sekund
działanie
i powtórz ćwiczenie 10 razy.
systemu
2. Połóż się na brzuchu, a ręce wyciągnij
odporno
przed siebie. Podnieś nogi kilka centyme
ściowego
trów nad podłogą i napnij nie tylko mięśnie
- przeko
nuje Sten
nóg, ale też pośladków. Wytrzymaj 10 se
ka. - Wykund, ćwiczenie powtórz 10 razy.
s o k a
tempera
tura wody
obniża ciśnienie krwi, a niska je pod
wyższa.
Hydroterapia to również kąpiele so
lankowe. Solankę przygotowuje się po
przez dodanie do wody, w zależności
od pojemności wanny, od jednego
do czterech kilogramów soli kąpielo
wej.
- Kąpiele solankowe dzieli się
w zależności od stężenia na słabe i sil
ne - tłumaczy Stenka. - Natomiast
w zależności od temperatury wody
stosowanej wyróżnia się kąpiele cie
płe od 34 do 37 stopni Celsjusza oraz
gorące od 37 do 40 stopni Celsjusza.
W kąpielach ciepłych stosuje się głów
nie solankę o słabym stężeniu, w go
rącym zaś o stężeniu silniejszym.
Trzeba pamiętać, że kąpiele rozpo
czyna się w solance o słabym stęże
niu, wykonując je co drugi dzień, na
stępnie zwiększa się stężenie
w kolejnych kąpielach, zwiększając
jednocześnie częstość do 4-5 razy ty
godniowo. Czas trwania kąpieli wyno
si od 10 do 20 minut. U dzieci wyko-

Specjaliści przekonują, że działanie
kąpieli solankowej polega na draż
niącym wpływie soli wnikającej
do naskórka oraz ujść gruczołów po
towych i łojowych. Kąpiele powodują
przestrojenie wegetatywnego układu
nerwowego, rozmiękczają oraz rozpulchniają naskórek.
- Ciepłe kąpiele solankowe stosu
je się w przewlekłych zapaleniach sta
wów, gośćca tkanek miękkich, ner
wobóli - tłumaczy Stenka. - Także
jest to zabieg wspomagający
przy stwardnieniu rozsianym, jak
również leczeniu nerwic i psychoner
wic, bezsenności oraz w stanach
skrajnego wyczerpania nerwowego.
Natomiast gorące wykonuje się zwy
kle w chorobie zwyrodnieniowej sta
wów kręgosłupa oraz chorobach na
rządu rodnego.
Fizjoterapeuci ostrzegają, że ką
pieli solankowych nie wolno stosować
w chorobie Sudecka (odwapnienie
stawu biodrowego), stanach przebie
gających z odwapnieniem kości, gość
cu przewlekłymi oraz stanach ogólne
go wyniszczenia.
Hydroterapia jest pomocna również
w leczeniu migreny, nadciśnienia tęt
niczego i zatok. - Powinno się unikać
jakichkolwiek form masażu, nie wyłą
czając hydroterapii, w przypadku wy
stąpienie infekcji, zakrzepicy lub złośli
wego nowotworu - ostrzega pani Julia.
- A także po obfitym posiłku, pod wpły
wem alkoholu, w reumatoidalnym za
paleniu stawów, przy zakażeniach, gu
zach, obrzękach, niewydolności układu
krążenia, ostrym i świeżym stłucze
niu, w przypadku wypadnięcia dysku,
po zabiegach chirurgicznych, ognisko
wym stanie zapalnym, ciąży i karmie
nia, chorobie psychicznej.

Błoto
na pomarańczową skórkę
Zmorą wielu kobiet jest cellulit.
W gabinetach odnowy można sko
rzystać z odpowiedniej terapii, w któ
rej wykorzystuje się wyciągi z alg.
- Zmniejszają one tendencję do za
stoju płynów - wyjaśnia pani Julia.
- Poprawiają krążenie i mają zdol
ność wiązania toksyn. Wyciąg przy
pomina wyglądem błoto. Substancję
nakłada się na miejsca, gdzie wystą
pił cellulit. Trzeba pamiętać, by
przed zabiegiem ciało nie było wilgot
ne. Po kilkunastu minutach, gdy wy
ciąg zaschnie tworząc skorupkę ścią
ga się go ze skóry. Regularne
stosowanie 1-2 razy w tygodniu spo
woduje zniwelowanie skórnych
zmian.
(ZIDA)

Hydromasaż jest niezastąpiony w łagodzeniu stresu, pobudza również działanie systemu odporno
ściowego.
PROMO
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OGŁASZAMY KONKURS ! ! !
Narysuj laurkę
z portretem Twojej kochanej

BABCI lub DZIADKA.
Możesz także napisać wierszyk.
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Technika prac
dowolna!
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Najpiękniejsze
nagrodzimy!
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Okłady z alg poprawiają krążenie, mają zdolność wiązania toksyn oraz
redukują cellulit.

Na prace czekamy do 18 stycznia 2006 r. pod adresem redakcji:
76-200 Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19; 75-004 Koszalin, ul*.Mickiewicza 24.

mmm mmm

głos Pomorza
_—

................................................................................................................................ —

PORADY NA ZDROWIE

-w

■■■■■■

www.glos-pomorza.pl

Vw»

;;

Sobota - niedziela, 14-15 stycznia 2006 r.

&

redakcja@glos-pornorza.pl

Zapraszamy do metamorfozy

Lekarz radzi

Dobre strony www

Wirtualna poradnia

Nowy pomysł
na krótkie włosy

Urszula Stawnicka
pediatra ze Słupska
Dwa miesiące temu urodziłam
córeczkę. Czas najwyższy
na pierwszy spacer. Nie wiem
jednak, czy mogę z nią wyjść,
gdy za oknem panuje kilku
stopniowy mróz. Zastanawiam
się również, jak ją do tego
spaceru przygotować i w co
ubrać, a na samym spacerze
na co zwrócić uwagę.
Marta ze Słupska

Do kolejnej odsłony metamorfozy zgłosiła się pani Jadwiga. Chciała
wprowadzić coś nowego do swojego wizerunku. Przede wszystkim
zależało jej na wystylizowaniu włosów i poradach, jak zadbać o swój
wizerunek.

Gdy szukamy praktycznych porad dotyczących
naszego zdrowia, wiele z nich możemy znaleźć
również w internecie. Nie należy ich jednak sto
sować bezkrytycznie. Najlepiej skonsultować
się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specja
listą.
Internetowa poradnia, którą dziś odwiedziliśmy,
pomoże nam w wielu trudnych sytuacjach.
Znajdziemy w niej wiele praktycznych porad,
m.in. jak postępować z nieprzytomnym chorym,
co robić w razie wypadku oraz co powinno się
znaleźć w domowej apteczce. Nie brakuje rów
nież praktycznych porad: jak radzić sobie z bó
lem kręgosłupa, oparzeniami czy zgagą. Należy
jednak pamiętać, że zamieszczone na stronie
porady mają jedynie charakter informacyjny.
W żadnym wypadku nie należy ich traktować ja
ko zamiennika porad specjalistów.
W części portalu dotyczącej żywienia znajdzie
my hasło, które mogłoby przyświecać wielu oso
bom: Jemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to,
żeby jeść". Warto do niego zajrzeć, bowiem za
wiera podstawy racjonalnego żywienia i błędy
dietetyczne. Dla wytrwałych są również przykła
dowe diety.
Wygląd strony jest skromny, ale przejrzysty. Gru

Zanim wyruszymy z malu
chem na pierwszy spacer, pro
ponuję werandowanie, które

py informacji są podzielone czytelnie. Szkoda,
że nie ma na stronie wyszukiwarki, bo wówczas
nie musielibyśmy klikać wielokrotnie na linki,
żeby znaleźć poszukiwaną przez nas informa

można rozpocząć już pod ko
niec drugiego tygodnia życia
dziecka. Należy je ciepło
ubrać w bawełniane, prze
wiewne rzeczy i pozostawić

cję. Bez wątpienia najsilniejszą stroną tego por
talu jest dział „Czytelnia”, w którym znajdziemy
kompleksowo opracowane tematy zawierające
niemal wszystkie praktyczne informacje.

na kwadrans w pobliżu szero
ko otwartego okna. Kolejne
werandowania przedłużamy
o kilkanaście minut. Później

Serwis dostępny jest pod adresem:

możemy już wybrać się

www.poradnia.pl

(KLIN)

na dłuższy spacer. Najlepiej
zrobić to w południe, gdy tem
peratura z reguły jest najwyż
sza w ciągu dnia. Dziecko
ubieramy ciepło, ale bez prze
sady, przykrywamy kocykiem.
Nie należy zasłaniać mu buzi

Maxivit dla Niej
Współczesna kobieta, często zabiegana,
pomimo wielu obowiązków stara się dbać
0 prawidłową dietę, znaleźć czas na sport
1 aktywny wypoczynek. Właśnie z myślą

szalikiem. Pierwszy spacer
może trwać do godziny, kolej
ne już dłużej. Podczas space
ru należy obserwować dziec

ojej potrzebach w laboratorium Naturell
skomponowano preparat Maxivit dla Niej.
To unikalny zestaw witamin i składników

ko. Jeśli zauważymy, że
blednie mu buzia, to znak, że
jest mu zimno i wtedy należy
wrócić do domu. I jeszcze jed
na ważna sprawa - jeśli dziec

mineralnych niezbędnych dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu kobiety. Energię

ko ma stan podgorączkowy,
na spacer z nim nie należy wy
chodzić. Nie mamy bowiem
wtedy możliwości dokładnego
obserwowania go i nie zwróci

i witalność gwarantuje odpowiednio dobra
na dawka żeń-szenia, który jest sprawdzo
nym środkiem wspomagającym zarówno fi
zyczną jak i psychiczną sprawność
organizmu. Podnosi zdolność koncentracji
i zwiększa odporność na stres.

my uwagi, gdy temperatura
ciała wzrośnie.

Odpowiednio dobrana kompozycja witamin,
makro - i mikroelementów uwzględnia zwięk

lorem, co dało efekt wyraźniejszych oczu.
Stylistka musnęła twarz pani Jadwigi brą
zującym pudrem w kuleczkach. Rzęsy poma
lowała podkręcającym
tuszem w czarnym kolo
rze. Usta pokryła beżo
—.—
wą pomadką, a ich śro
dek wypełniła różowym
błyszczykiem,
który
sprawił, że wyglądały
na pełniejsze.

(LIR)

Pamiętaj o profilaktyce

Kamilla Kopyto, fryzjer
ka i stylistka z Salonu
J1
Urody „Gabriel”, stwo
rzyła specjalnie dla niej
nowy image zgodny z ty
pem urody i kształtem
5?
twarzy.
Stylistka postanowiła
Ty też możesz zmienić swój wizerunek.
zrobić balejaż na ciem
Wszystkie czytelniczki zapraszamy
nych włosach pani Ja
do wspólnej zabawy: nasz ekspert
dwigi, który miał ożywić
z Salonu Urody „Gabriel” poradzi, jak
i rozświetlić twarz. Dla
dobrać kolor włosów, fryzurę, kolory
tego na ciemno-brązowe
makijażu - to wszystko zupełnie
włosy położyła farbę
za darmo. Zgłoszenia można kierować
w odcieniach jasnego
pod adresem e-mail lub telefonicznie
blondu i śliwki. Następ
do redaktor
nie wycieniowała włosy
Anny Kozoń.
na całej długości, zacho
wując dłuższy tył oraz
pazurki z boków głowy.
Grzywkę
natomiast
przycięła asymetrycznie. Kolejnym krokiem
była stylizacja włosów za pomocą suszarki
i grubej szczotki. Na wysuszonych włosach
doskonale było widać śliwkowy od
cień farby, który przebijał na grzyw Kamilla Kopyto
ce, pazurkach i tyle włosów. Tak po stylistka-makijażystka
łożona farba miała podkreślać cięcie
i asymetrię.

Zostań modelką
Głosu Pomorza”

Darmowe
badania
Mieszkańcy powiatu słupskiego mo
gą bezpłatne wykonać badania w za
kresie:
profilaktyki i wczesnego wykrywa
nia chorób układu krążenia - progra
mem badań objęte są osoby w wieku
35-55 lat Badania prowadzą:
1. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej przy ul. Głównej 54

Na początek stylistka
ufarbowała i precyzyjnie
przycięła włosy.

A w Kobylnicy. Rejestracja osobista
lub telefoniczna
-tel. 059 842 90 49.
2. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej przy ul. Zjednoczenia 26
w Dębnicy Kaszubskiej.
Rejestracja osobista i telefoniczna
- tel. 059 81312 96.
profilaktyka wczesnego wykrywa
nia raka szyjki macicy - program
przeznaczony dla kobiet w wieku
30-59 lat, które nie miały wykonywa
nej cytologii w ciągu ostatnich trzech

Później zajęła się
makijażem. Na powieki
nałożyła beżowe cienie.

lat. Badania prowadzą:
1. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej przy ul. Zjednoczenia 26

Beże i brązy

w Dębnicy Kaszubskiej. Rejestracja
osobista lub telefoniczna

- tel. 059 81312 96.
2. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej przy ul. Głównej 54 A
w Kobylnicy. Rejestracja

-tel. 059 842 9049.
(KUN)

Uśmiech pani Jadwigi to
dowód udanej metamorfozy.

Pierwszym etapem makijażu była
regulacja brwi, dzięki czemu zyska
ły ładną linię. Następnie pani Kamil
la położyła na twarz modelki pod
kład w jasnym odcieniu beżu oraz.
sypki puder transparency, aby zma
towić cerę. Powieki pomalowała cie
niami w kolorze jasnego i ciemnego
beżu oraz lekkiego fioletu. Kąciki
powiek podkreśliła ciemniejszym ko-

Pani Jadwiga:
- Jestem pod dużym
wrażeniem metamorfozy
zaproponowanej przez
stylistkę. Zmiana jest
naprawdę znaczna. My
ślę, że spodobam się mo
im bliskim, bo sama
świetnie się czuję z no
wym wizerunkiem.

szone zapotrzebowanie organizmu kobiety
na kwas foliowy, żelazo oraz witaminy z gru
py B.
Bogactwo składników uzupełnia beta-karo
ten, czyli naturalna prowitamina A, o uzna
nych właściwościach antyoksydacyjnych,
mająca także istotne znaczenie dla zdrowe
go wyglądu i koloru skóry. Niewątpliwym
atutem produktu jest doskonale dobrany
skład oraz łatwość stosowania - jedna ta
bletka dziennie.
Warto zatem sięgać po Maxivit dla Niej, aby
dostarczyć organizmowi odpowiednią
dawkę minerałów i witamin, które pozwolą
na zdrowe i aktywne życie. Produkt dostęp
ny w aptekach i sklepach zielarskich.

ANNA KOZOŃ
anna.kozon@glos-pomorza.pl

tel. 059 848 81 24
FOT. SŁAWOMIR ŻABICKI

Paniom o podobnym
typie urody polecam:

1. dzienny makijaż
w tonacji beżu, brązu
i fioletu, wieczorny

w mocniejszych bar
wach
2. beżowe pomadki
i błyszczyki
3. koloryzację w odcie
niach ciepłego brązu,
blondu i śliwki

________ HiBBPKa________
Dla naszych czytelników mamy nowy kon
kurs. Tym razem prosimy o odpowiedź na pyta
nie - Czy Maxivit dla Niej zawiera żeń-szeń?
Odpowiedzi na kartkach pocztowych prosimy
dostarczyć do słupskiej redakcji lub przesłać
pod adresem: „Głos Pomorza”, ul. Henryka Po
bożnego 19, 76-200 Słupsk. Na odpowiedzi
czekamy do 27 stycznia. Dla autorów wyloso
wanych odpowiedzi mamy Maxivit dla Niej.

głos Pomorza

głos Pomorza

Sobota - niedziela, 14-15 stycznia 2006 r.
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Wierszyki
i Felix

Z KOMORKI
Justyna wybiera się na wycieczkę po Europie
i zapisała w komórce nazwy miast, które chce
zwiedzić. Nazwy ich są zaszyfrowane tak, że każda
cyfra oznacza jedną z liter na przycisku z tą cyfrą,
np. RZYM zapisany byłby jako 7995. Odgadnij,
jakie miasta zwiedzi Justyna?

Dzisiaj ponownie przedstawiamy wiersze uczniów Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Słupsku wyróżnione w Ogólnopolskim
Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
organizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Słupsku. Mamy również lau
reata konkursu plastycznego.

Dom Babel

Mej pim

Lubię dom babci
jej drewniany płotek
i kwiaty w ogrodzie.
Lubię nucenie starej piosenki
przy gotowaniu obiadu.
Lubię pocałunek Babci,
którym mnie wita,
gdy przychodzę do Niej.
Lubię rękę Babci,
która mnie głaszcze,
kiedy jestem smutna.
Lubię Jej troskę o mnie
i skarpetki,
które mi robi na drutach.

Patrycja Niemczyk

Leżą
Rd trawie
Leżę na trawie,
patrzę w chmury.
Widzę w nich wszystko:
smoka, psa, krowę, ludzi...
Poruszają się, przenoszą,
tworzą różne kształty.
Leżę i marzę
Kiedy czuję ciepło,
spokój i radość
widzę twarz wesołą.
Uśmiecha się, jest szczęśliwa.
Kiedy czuję smutek, rozpacz
widzę twarz nieszczęśliwą
łzy, rozpacz.
Nie ma nikogo.
Jest samotna
Ania Cielesz

Ta kropka to domek,
Okrągłe okienko i komin.
Tu mieszka Czerwony
Kapturek. A w drugim
domku Śpiąca Królewna.
Jest drzewo, na którym
mieszka ptak.
I zamek króla.
Przed drzwiami stoją
strażnicy.
Bronią króla przed złem.
Na moim rysunku
jest wszystko:
Zamek króla, strażnicy,
domek wróżki.
I nasza szkoła.
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Jak się psa maluje?
Zwyczajnie
Namaluję kundelka.
Mojego kundelka.
Taki jamnik -mrówkojad
Tułów długi i chudy.
Oczka małe, brązowe.
Ładny.
Przytulanka.
Kocham go.
Kocham.
To przecież mój pies.
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Damian Zalega

Miłość
Wielka niezapomniana
szalona miłość.
Piękny słoneczny świat
gdy dwie osoby się poznały
Wielki grzech...
Żałowanie szczęścia
Sen bez wrażeń.
Kwiaty w kolorze słońca
Miłość w kolorze ognia.

Przyjaciel
Zaprzyjaźniłam się z psem...
ze schroniska.
Ma długie futerko...
Całe rude.
I spojrzenie... Smutne.
Kocha mnie... Czuję to.
A ja jego.
Tak śmiesznie merda ogonem,
Kiedy przychodzę do niego.
Uśmiecha się.
I robi się smutny...
Gdy odchodzę.
Mamo!!!
Czy mogę go zabrać do domu?
Sylwia Kwiatek

I AĄB1

NASZ KONKURS
Patryk Węsierski ze Słupska to pierwszy laureat kon
kursu plastycznego związanego z książką „Felix, Net
i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa”. Książką
wyślemy pocztą. O naszych konkursach plastycznych pi
szemy obok.

Dagmara Goch
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TWÓJ PRZEWODNIK

Dla osoby, która przyśle prawidłowe rozwiązanie, mamy
kupon do Mc Donald's. Odpowiedzi należy przesyłać
pod adresem: „Głos Pomorza", ul. Henryka Pobożnego
19, 76-200 Słupsk. Czekamy na nie do lSstycznia.

m

Pm lovin'if

Konkurs rozstrzygnięty

Rozdajemy wag rody
Kupon do Mc Donald's za poprawne rozwiązanie
zagadki otrzymuje od nas Aneta Klimczak ze Słupska.
Nagrodę wyślemy pocztą.

Poznaj

SŁUPSK

KONKURSY PLASTY'
Najmłodszym czytelnikom przypominamy o naszych konkursach pla
stycznych. Ponieważ wiele osób nas o to prosiło, postanowiliśmy prze

przepisy ruchu drogowego.
Konkurs ciąg dalszy.
ZNAKI mi

t

droga
jednokierunkowa

Tir-
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dłużyć termin przyjmowania rysunków na konkurs związany z akcją
„Klub Pancernika klika w fotelikach”, która informuje o tym, jak bez
piecznie przewozić dzieci w samochodach. Na rysunki pod hasłem
„W samochodzie jestem bezpieczny” czekamy do 26 stycznia. Dla au
torów najładniejszych prac mamy zestawy upominków.
Czekamy również na prace związane z książką Rafa

YJNE
Co oznacza
ten znak?

ła Kosika „Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możli
wa katastrofa”. Tym razem waszym zadaniem jest
narysowanie jednej z przygód bohaterów książki.
Aby wam to ułatwić, przypominamy, że bohaterowie
książki spotykają mięsożerną roślinę, niechcący uru
chamiają tajemniczą maszynę, od lat ukrytą pod zie
mią, próbują zapobiec katastrofie lotniczej i odbywa
ją podróż latającym żaglowcem. Na prace czekamy
do 26 stycznia. Autorzy najładniejszych rysunków
dostaną od nas książkę.
Prace na oba konkursy należy przynieść do słupskiej redakcji naszej
gazety lub przesłać pod adresem „Głos Pomorza", ul. Henryka Poboż
nego 19, 76-200 Słupsk.

przejście
dla pieszych

Co oznacza
ten znak?

przejazd
dla
rowerzystów

przejście
dla pieszych
i przejazd
dla rowerzystów
i ii
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Zapraszamy wszystkich uczniów do wspólnej zabawy.
Zbierajcie odcinki przewodnika!
Od dzisiaj do 24 czerwca 2006 roku w każdym dodatku „Żyj Zdrowo” pu
blikować będziemy kolejne odcinki przewodnika o przepisach ruchu dro

f:N s ff*£

Znaki pionowe to umieszczone na drodze znaki o określonym
kształcie, kolorach i symbolach, które decydują o ich znaczeniu.

informacyjne

©
nakazu

ostrzegawcze

O

Co oznacza

ten znak?

gowego. Wszyscy znajdą w nim najważniejsze informacje o tym, jak bez
piecznie poruszać się po drodze.
Zebrane odcinki należy przesyłać w kopercie, podając dokładny adres

oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza zainteresowany uczeń. Przesłać
je należy w terminie 10-15 lipca 2006 r. pod adresem: Wojewódzki Ośro
dek Ruchu Drogowego, ul. Mierosławskiego 10, 76-200 Słupsk.
Uwaga! Komisja Konkursowa spośród uczniów, którzy nadeślą wszystkie
odcinki przewodnika, wyłoni najlepszego do nagrody w ramach przepro
wadzonego testu sprawdzającego z zakresu znajomości przepisów ruchu
drogowego.

Radek Żak
888305SLBH_A
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Sobota, 14 stycznia

06.00 Między Narwią a Niemnem
- film dokumentalny, Polska
2003, reż. Stanisław Fiuk
Cisowski
06.30 Białoruś, Białoruś magazyn
06.50 Dzień dobry w sobotę program poradnikowy
07.05 Rok w ogrodzie - magazyn
07.25 Dzień dobry w sobotę program poradnikowy
07.50 Był taki dzień: 14 stycznia felieton
08.00 Wiadomości, Prognoza
pogody
08.10 Piosenkarnia - program dla
dzieci
08.20 Cybermysz - program dla
młodzieży
08.45 Andy Pandy - serial
animowany, Wielka Brytania
08.50 Ziarno - program dla
młodzieży
09.20 5-10-15 - program dla dzieci |
i młodzieży
09.50 Scooby, gdzie jesteś? (17):
Śnieżny duch - serial
animowany, USA
10.15 Szkoła złamanych serc (31)
- serial obyczajowy
11.10 W rytmie samby: Basia
i Matt Bianco - program
rozrywkowy
11.45 SF - symulator faktu: Fizyka
w medycynie - magazyn dla
młodzieży
12.10 Re: akcja - program dla
młodzieży
12.40 Parapet - program dla
młodzieży
12.55 Był taki dzień: 14 stycznia felieton
13.00 Wiadomości
13.10 Kochamy polskie komedie teleturniej
13.35 Skoki narciarskie:
Mistrzostwa Świata
w lotach w Kulm
16.15 Od przedszkola do Opola:
Ewa Bem - program
rozrywkowy
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Warto kochać (24) - serial
obyczajowy
18.25 Sąsiedzi: I tak źle, i tak
niedobrze - serial
komediowy
19.00 Wieczorynka: O rety! Psoty
Dudusia Wesołka - serial
animowany, USA
19.30 Wiadomości
19.50 Sport, Prognoza pogody
20.10 Hit na sobotę: Helena
Trojańska (1/2) - film
kostiumowy,
Grecja/Malta/USA 2003, reż.
John Kent Harrison, wyk.
John Rhys-Davies, Matthew
Marsden, Rufus Sewell,
Sienna Guillory
21.40 Sylwestrowa rewia Jedynki
(1) - program rozrywkowy
22.40 Męska rzecz...:
Nieśmiertelny 4: Ostatnia
rozgrywka - film
fantastyczny, USA 2000, reż.
Douglas Aarniokoski, wyk.
Christopher Lambert, Bruce
Payne, Adrian Paul, Mihnea
Trusca
00.05 Rajd Dakar 2006 - kronika
00.15 Około północy - magazyn
00.35 Kino nocnych marków: Cena
ryzyka - film sensacyjny,
Hongkong 1995, reż. Jing
Wong, Corey Yuen, wyk.
Jacky Cheung, Charlie Cho,
Billy Chow, Valerie Chow
02.15 Był taki dzień: 14 stycznia felieton
02.20 Zakończenie programu

06.15 Złotopolscy (320): To byłby
piękny majątek - serial
06.40 Echa tygodnia
07.10 Spróbujmy razem - magazyn
dla niepełnosprawnych
07.35 Smak Europy - reportaż
07.45 Dwójka dzieciom:
Teletubisie (117/156) serial dla dzieci, Wielka
Brytania
08.10 M jak miłość (377) - serial
obyczajowy
09.00 Jesteś tym, co jesz (8) serial dokumentalny, Wielka
Brytania
09.30 Mały Brat - biografia Karola
de Foucauld - film
dokumentalny, Polska 2005,
reż. Krzysztof Żurowski
10.20 7 dni świat - program
publicystyczny
10.50 Anna Dymna - spotkajmy
się - magazyn
11.15 Camerata - magazyn
muzyczny

11.45 Kręcioła, czyli rozkręcamy
Orkiestrę - program dla
młodzieży
12.10 30 ton! Lista, lista - lista
przebojów - program
muzyczny
12.40 Kochanie, zmniejszyłem
dzieciaki (43) - serial
komediowy
13.25 Święta wojna (225): Efekt
cieplarniany - serial
komediowy
14.00 Familiada - teleturniej
14.30 Złotopolscy (734): Chybiony
interes - serial obyczajowy
15.00 Załóż się - program
rozrywkowy
16.40 Aktorzy ŃM jak miłośćÓ:
17.10
18.00
18.30
18.40
18.55

W jak Witold Pyrkosz
Duże dzieci - talk show
Program lokalny
Panorama
Prognoza pogody
Śpiewające fortepiany -

teleturniej muzyczny
19.50 Kraj się śmieje (1): Podróże
i sentymenty - program
rozrywkowy
20.40 Mój pierwszy raz - program
rozrywkowy
21.25 Kabaret Ani Mru-Mru program rozrywkowy
21.50 Słowo na niedzielę program religijny
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.25 Prognoza pogody
22.40 Legenda Czerwonego
Smoka - film sensacyjny,
Hongkong 1994, reż. Wong
Jing, wyk. Jet Li, Yau Shuk
Ching, Daenie Ip, Lau Chung
Yan
00.00 Krzyżowy ogień - film
sensacyjny, USA 1998, reż.
Gary S. Lipsky, Joe
Zimmerman, wyk. Andrew
Divoff, Mitchell Cox, Aida
Turturro, Gregory McKinney
01.30 Zakończenie programu

06.00 Pierwsza miłość (167,168)
- serial obyczajowy
07.30 Jesteśmy - magazyn religijny]
08.00 Sonic X
08.30 Hugo Familijny - program
dla dzieci
09.00 Eureko, ja to wiem teleturniej
10.00 Bravo - magazyn
rozrywkowy
10.30 Duracell: Eksploracje (5):
Walka o przetrwanie wyprzedzić ewolucję - serial
dokumentalny, Wielka
Brytania
11.00 Kabareton
12.00 Samo życie (637, 638) serial obyczajowy
13.30 Rodzina zastępcza (127):
Skleroza - serial komediowy
14.00 Dom nie do poznania reality show
15.00 Pensjonat Pod Różą (46):
Porwanie (1) - serial
obyczajowy i
16.00 Gotowe na wszystko (21) serial komediowy
17.00 Exclusive - program
rozrywkowy
17.15 Kuba Wojewódzki:
Małgorzata Kożuchowska,
Kabaret Ani Mru-Mru - talk
show
18.15 Daleko od noszy (47): Jaka
to choroba? - serial
komediowy
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Grasz czy nie grasz?
20.50 Zwierzak - komedia
obyczajowa, USA 2001, reż.
Luke Greenfield, wyk. Rob
Schneider, Colleen Haskell,
John C. McGinley, Edward
Asner
21.30 Studio LOTTO
22.35 Zabójcze wspomnienia thriller SF, USA 1999, reż.
Fred Olen Ray, wyk. Michael
Dudikoff, Michele Greene,
Heather Langekamp, David
Hedison
00.50 Dziewczyny w bikini
01.50 BoomBox i Love TV
05.30 Zakończenie programu

Niedziela, 15 stycznia

06.05 Zwierzęta świata:
Nietoperze - wyjątkowe
ssaki (2-ost.) - film
dokumentalny
06.30 Tak miało być (2) - serial
obyczajowy
06.55 Był taki dzień: 15 stycznia felieton
07.00 Transmisja mszy świętej
z Sanktuarium Bożego

Sobota - niedziela, 14-15 stycznia 2006 r.
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Miłosierdzia w Krakowie
Łagiewnikach
07.55 Weterynarz Fred (5):
Zagorzały kibic - serial
animowany, Wielka Brytania
08.05 Andy Pandy - serial
animowany, Wielka Brytania
08.10 Domisie: Dobry zwyczaj nie
pożyczaj - program dla
dzieci
08.35 Dzieci świata: Moja farma Diogo w Portugalii - serial
dokumentalny, Francja
08.50 Dzieci świata: Czas na
zabawę - Noam w Izraelu film dokumentalny, Francja I
2004
09.05 Teleranek - program dla
dzieci
09.35 Talent za talent: Robert
Korzeniowski - program dla
dzieci
10.00 Królestwo Maciusia program dla dzieci
10.30 Szkoła złamanych serc
(32/80) - serial obyczajowy |
11.20 Tydzień - magazyn rolniczy
11.50 Między ziemią a niebem magazyn katolicki (w tym
o godz. 12.00 Anioł Pański)
12.55 Był taki dzień: 15 stycznia felieton
13.00 Wiadomości
13.10 Wywiad i opinie - program
publicystyczny
13.35 Skoki narciarskie:
Mistrzostwa Świata
w lotach w Kulm
15.55 BBC w Jedynce: Chłopiec
w krainie niedźwiedzi
polarnych - film
dokumentalny, Wielka
Brytania 2005
16.45 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Kadet Kelly - komedia, USA
2002, reż. Larry Shaw, wyk.
Hilary Duff, Christy Carlson
Romano, Gary Cole, Shawn
Ashmore
19.00 Wieczorynka: Pszczółka
Maja - serial animowany,
Niemcy
19.30 Wiadomości
19.50 Sport, Prognoza pogody
20.10 Wiedźmy (10/13): Złodzieje
samochodów - serial
obyczajowy, Polska, wyk.
Katarzyna Figura, Magdalena
Różczka, Marian Glinka,
Maria Seweryn
21.00 Zakochana Jedynka: Gra
z fortuną - dramat
obyczajowy, USA 1996, reż.
Bethany Rooney, wyk. Teri
Polo, Corbin Bernsen, Reed |
Diamond, Erika Ślęzak
22.30 Losowanie audiotele
22.40 Uczta kinomana: Kandahar film obyczajowy, Francja/Iran
2001, reż. Mohsen
Makhmalbaf, wyk. Nelofer
Pazira, Hassan Tantai, Sadou
Teymouri, Hoyatala Hakimi
00.05 Rajd Dakar 2006 - kronika
00.15 Kolekcja kinomana: Miłość
blondynki - komediodramat,
Czechosłowacja 1965, reż.
Milos Forman, wyk. Hana
Brejchova, Vladimir Pucholt,
Vladimir Mensik, Ivan Kheil
01.30 Był taki dzień: 15 stycznia felieton
01.35 Zakończenie programu

06.10 Złotopolscy (321): Zwidy
serial obyczajowy
06.35 Słowo na niedzielę program religijny
06.40 Film dla niesłyszących:
Rodzinka (5/16):
Pożegnanie z alarmem serial komediowy
07.10 Film dla niesłyszących:
Rodzinka (6/16): Jak
w niebie - serial komediowy,
Polska, reż. Anna Hałasińska,
wyk. Piotr Machalica,
Agnieszka Suchora,
Bogusław Kudłek, Monika
Pikuła
07.35 Smak Europy - reportaż
07.45 Dwójka dzieciom:
Teletubisie (118/156) serial dla dzieci, Wielka
Brytania
08.10 M jak miłość (378) - serial
obyczajowy
09.00 Dzika Afryka (5/6): Dżungla
- serial dokumentalny, Wielka!
Brytania
09.50 Ostoja - magazyn łowiecki
10.20 Rodzinne oglądanie podróże w czasie: Ostatni
dzień Pompejów - film
dokumentalny
11.15 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza: Smak dolnej
Austrii - magazyn kulinarny
11.45 Gwiazdy w południe:
Kapuśniak - komedia,
Francja 1981, reż. Jean

SUDOKU

Girault, wyk. Louis de Funes, ]
Jean Carmet, Jacques
Villeret, Christine Dejoux
13.25 Codzienna 2 m. 3 (1/13) serial komediowy, Polska
14.00 Familiada - teleturniej
14.30 Złotopolscy (735): Sacrum |
profanum - serial
obyczajowy
15.00 Szansa na sukces: Stenia
Kozłowska - program
rozrywkowy
16.00 Na dobre i na złe (241):
Złodziejskie serce - serial
obyczajowy
17.00 Egzamin z życia (30) - serial
obyczajowy
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Wojna domowa (1/15):
Ciężkie jest życie - serial
obyczajowy
19.30 Wojna domowa (2/15): Bilet
za fryzjera - serial
obyczajowy, Polska, reż.
Jerzy Gruza, wyk. Alina
Janowska, Irena
Kwiatkowska, Kazimierz
Rudzki, Krzysztof Musiał
20.05 Europa da się lubić: Vive la
France! - program
rozrywkowy
21.00 Duże dzieci (1) - talk show
21.40 Sylwester pod Dobrą
Gwiazdą (3) - program
rozrywkowy
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.25 Prognoza pogody
22.35 Dolina Kreatywna: Co
słychać? - magazyn
22.45 Na południe od granicy sztuka teatralna, Polska, reż.
Łukasz Barczyk, wyk. Piotr
Szczerbie, Ewa Bukowska,
Karolina Lutczyn, Monika
Pikuła
23.50 Ogród sztuk - magazyn
kulturalny
00.15 Matka swojej matki - film
obyczajowy, Polska 1996,
reż. Robert Gliński, wyk.
Maria Seweryn, Krystyna
Janda, Joanna Żółkowska,

Diagram należy uzupełnić w ten sposób, aby w każdym rzędzie poziomym,
w każdej kolumnie pionowej i w każdym małym 9-polowym kwadracie znalazło
się dziewięć różnych cyfr od 1 do 9. W rozwiązaniu wystarczy podać kolejne cyfry
ostatniego, dolnego rzędu planszy.
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA
Rozwiązanie utworzą litery z pól
ponumerowanych od 1 do 7.

1
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3

2

5

7

6

i

Jerzy Stuhr
01.50 Zakończenie programu
■U
06.00 Pierwsza miłość (169,170)
- serial obyczajowy, Polska,
reż. Okił Khamidov, Paweł
Chmielewski, wyk. Aneta
Zając, Mateusz Janicki, Ewa j
Skibińska, Wojciech
Dąbrowski
07.30 Król szamanów (13) - serial
animowany
08.00 Serial
08.30 Hugo - program dla dzieci
09.00 Idol 4 - program rozrywkowy ;
10.00 Słoneczny patrol (207) serial przygodowy, USA,
wyk. David Hasselhoff,
Brooke Burns, Jason Brooks,
Jason loane
11.0012 prac Asteriksa - film
animowany
12.40 Śmierć niesamowitego
Hulka- film SF, USA 1990,
reż. Bill Bixby, wyk. Barbara f
Tarbuck, Bill Bixby, Lou
Ferrigno, Philip Sterling
14.45 Fundacja Polsat
15.00 Pensjonat Pod Różą (47):
Porwanie (2) - serial
obyczajowy, Polska, wyk.
§
Magda Walach, Marzena
Trybała, Agata Kulesza, Piotr
Pilitowski
16.00 Grasz czy nie grasz
17.15 Eureko, ja to wiem teleturniej
18.15 Daleko od noszy (48):
Wojownik ninja - serial
komediowy, Polska, reż.
Krzysztof Jaroszyński, wyk.
Krzysztof Kowalewski, Hanna]
Śleszyńska, Paweł

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
Rozwiązanie utworzą litery z pól z kropką, czytane rzędami z góry na dół.
1
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4
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2

7

6

#
8

f

Wawrzecki, Piotr Gąsowski
18.50 Wydarzenia, sport
19.25 Prognoza pogody
19.30 Rodzina zastępcza (128):
Polityczne sprawy - serial
komediowy, Polska, wyk.
Gabriela Kownacka, Piotr
Fronczewski, Jarosław
Boberek, Maryla Rodowicz
20.00 Kabareton
21.00 Chirurdzy (2/13) - serial
obyczajowy, USA, wyk. Ellen
Pompeo, Sandra Oh,
Katherine Heigl, Justin
Chambers
21.30 Studio LOTTO
22.05 Kuba Wojewódzki - talk
show
23.05 Mój wstrętny tłusty szef program rozrywkowy
00.05 Na jeden temat... z Joan
Rivers - talk show
00.35 Magazyn sportowy
05.30 Zakończenie programu
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•
10

9
•
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14

13

12

17

16

15

18

19

4)
5)
6)
7)
12)
13)
15)
16)
18)
19)

monarcha
dyrektywa
krasa
wydzielina kaszalota
krawiecka zapinka
majątek, bogactwo
Szewińska z bieżni
miasto nad Sanem
omega na fali
żołądź w talii

•
20
22

21
23

•
25

24
•

21) odmiana, mody
Poziomo:
fikacja
1) dzierżawa lokalu
22) ma dziecko
5)... to potęgi klucz
23) zbiera autografy
8) najważniejsza
24) pracuje w szpitalu
wśród tętnic
9) narzędzie rytownika 25) Małe i Wielkie na
Atlantyku
10) kwietnik w parku
11) gra planszowa
Pionowo:
14) mówię ja,
1) Grecy lub Hiszpanie
mówisz ty

I
Rozwiązania krzyżówek należy przesłać do 21 stycznia 2006 r.
pod adresem: „Głos Pomorza“, ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200
Słupsk. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

i

i

